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UPROSZCZONAOFERTAREALIZACJIZADANIAPlMlTZREGTT

POUCZENIEcodo sposobuwypetnianiaoferty:
Ofertę należy wypełnić wytgczniew biatychpustychpolach,zgodniez instrukcjamiumieszczonymiprzyposzczególnychpolach
orazw przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką, np.: „pobier3n(e*/niepobieranie*"oznacza,że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidtowg.Przykład:„pobieraw6*/mepob\eranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

II. Dane oferenta (-ów)

l. Kazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego łub Innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Miejski Ludowy KlubSportowy „ Pilica" Koniecpol, 42-230 Koniecpol ul. Zamkowa27, KRS:0000157840
NIP:9491890277,Regon:152150641

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numertelefonu,adrespocztyelektronicznej,
numerfaksu,adresstronyinternetowej)

Michał Wichrowskitei. 508-902-643e-mail.kontakt@pilicakoniecpol.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

l. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskaiantem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wk ładu osobowego lub rzeczowego

[Prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdzia łaniem alkoholizmowi. Organizowanie zajęć sportowych gł wnie]

|z pi{ki nożnej i udziaf w meczach organizowanych przez OZPN Częstochowa i SZPN Katowice dla pięciu grup)

[piłkarskich Pilicy Koniecpol podczas organizacji w/w wydarze ń prowadzenie prelekcji na temat szkodliwo ści]

|alkoholu oraz wyst ępuj ących patologii z nim związanych. Realizacja zadania na terenie gminy Koniecpol i|

[województwa śląskiego z wykorzystaniem dzia łaczy i części sprzętu sportowego będącego w posiadaniu klubu.
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Rodzajzadaniazawierasię w zakresiezadań określonychw art. 4 ustawyz dnia24kwietnia2003r. o dziatalności pożytku
publicznegoj o wotontartacie.
Terminrealizacjizadanianiemoże być dłuższyniż 90dni.

l. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana Jestoferta

Urząd Miasta i Gminyw Koniecpofu

2. Tryb, w którym złożono ofert ę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzfafafnoscipozytRu
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzajzadania publicznego11
Prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem afkoholizmowi.

4. Tytu ł  zadania publicznego
Organizacjazajęć sportowo - edukacyjnych.

5. Termin realizacji zadania publicznego2'
Data
rozpoczęcia

16.03.2021r. Data
zakończenia

16.06.2021r.



Z. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

IDświadamianie wszystkich uczestników o szkodliwo ści alkoholu oraz patologiach z nim związanych.

IZabezpieczanie czasu wolnego dla dzieci i m łodzie ży poprzez udzia ł w zorganizowanych zajęciach sportowych.

[Krzewienie kultury fizycznej wśród uczestników bior ących udziat w organizowanych wydarzeniach.

IPropagowanie zdrowego stylu życia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w praypadkuwiększe)liczby kosztów
istniejemożliwość dodaniakolejnychwierszy)

Oświadczam(-y),że:
1} proponowanezadaniepublicznebędzierealizowanewyłączniew zakresiedziałalności pożytku publicznegooferenta;
2} w ramachskładanejoferty przewidujemypobieranie*/niepobieranie*świadczeń pieniężnychod adresatówzadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferend* składający niniejszą ofertę nie zaiega("ją}*/zaieg3(-ją)* z opłacaniemnależności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-jg}*/zalega(-je)* z opłacaniemnależności z tytułu składekna

ubezpieczeniaspołeczne.

PREZES-Michał Wichrowskl

SEKRETARZ-KamilRak /^.
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Data .......16.03.2021.

Zatgcznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw- Krajowym RejestrzeSądowym ~ potwierdzona za zgodność

z oryginałemkopiaaktualnegowyciąguz innegorejestruiubewidencjL

4)
Wartość kosztówogółemdo poniesieniaz dotacjiniemoże przekroczyć 10000zł .
Wprzypadkuwsparciarealizacjtzadaniapubfieznego.

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji"

w

do poniesienia
ześrodków

finansowych
w łasnych,środków

pochodzących z
innych źróde ł,

wk ładu osobowego
lub rzeczowego

Transportzawodników 880Uzt SOWtl 801tel

Zakupsprzętu niezbędnegodo prowadzeniazajęć 2200ZI zonozf 201)tt
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