
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instRikqami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

prawidłową. Przykład: „pobiera n ie*/niepobie ranie*". , ,,.,„.. „ ^ "f „/
URZĄj MIRJSK! W FiC'^.-.,,OREZO?NKfJ

s-vp?yn^G

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

IBURMISTRZ DREZDENKA
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^SPIERANIE f UPOWSZECHNIANIE KULTUR^ FIZYCZNEJ W GMINIE

DREZDENKO

II. Darte oferenta(-tów)
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KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" GOŚCI M, STOWARZYSZENIE, Numer KRS: 0000X72312 , GOSCIM/ kod 66-535, poczta

^OŚCIM, kraj POLSKA, sokolgoscim@wp.pl , 602433248/514220229

[U. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Udział w rozgrywkach Klasa A 2022/2023, grupa: Gorzów

Wielkopolski III (Drezdenkoj
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Udział w rozgryvtf|<ach Klasa A 2022/2023, grupa: Gorzów Wielkopolski III (Drezdenko)
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11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy 2 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z późn, zm.).

2> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Udział w rozgrywkach Klasa A

2022/2023, grupa: Gorzów
Wielkopolski III (Drezdenko)

DAJECIE NAJWYŻSZEJ
POZYCJI W ROZGRYWKACH

protokół meczowy lista uczestników

[sprawozdania sędziowskie

KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GOSCIM POSIADA WIELOLETNIĄ TRADYUE1 DOŚWIADCZENIE UCZESTNICZENIA W

ROZGRYWKACH SPORTOWYCH ORAZ W ICH ORGANIZACH . CELEM KLUBU JEST upowszechnienie kultury
fizycznej w środowisku wiejskim, którego zadaniem jest tworzenie warunków do uprawiania sportu w klubach

sportowych przez uzdolnioną młodzież oraz popularyzowanie aktywność ruchowej wszystkich mieszkańców

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

:^aSi^?5^

KOSZU iTT^iunfcg OOll^l/ W60Q ic?f>r
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V, Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzjatalności pożytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* l zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych; -

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)ł z opłacaniem należności 2 tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5} dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

R^ÓflŁZ^??^^yt^^lym ze składan[em ofert- w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
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