
UPROSZCZONA OFERTA REALlZAUl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do suosobu wvuetniania ofertv: 
Ofertq naleiy wypetnic wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami urnieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilii niewiafciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidtowq. Przyktad: ,,p&ewi&/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o zto ionej  ofercie 
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Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

331), - 
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realtzacji wraz ze wskazaniem, w szczeg6lnofci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkiadu osobowego lub rzeczowego 

UKS An~lana jako klub kontynuujqcy w ie lo l~ tn~e  tradycje piik~ rqcznej w todzi postanowit zaktyw~zowac byte zawodniczki tej 
dyscypliny. Obecnie czesto sq to starsze panie ale peine wigoru i checi do pobawienia siq w swojej ukochanej dyscyplinie 
sportu. Wielokrotnie przedstawicielki tej grupy zwracaiy sie z proSbq o udostepnienie im obiektu na przeprowadzenie zajqt w 
hali przy ul. Sobolowej 1. Nasz klub kilkakrotnie udostqpniat nieodpiatnie naszq hale. W momencie pojawienia sie programu 
,,Organizacja zajet sportowych w grach zespotowych dla kobiet aktywnych zawodowo" uznaliimy, i e  warto zorganizowat dla 
takiej grupy systematyczne zajecia. W formie zabawy z piikq recznq dwa razy w tygodniu. Mamy rowniei nadzieje, i e  do 
grupy byiych zawodniczek pitki rqcznej przyiqczq sie rowniei mamy naszych miodych zawodnikow, uczniow Iodzkich szkoi. 
Czqsto towarzyszq dzieciom obserwujqc ich treningi i zawody. Aktywnie wspierajq dziatania integracyjne Klubu wiec 
stworzenie im moiliwoSci bliiszego kontaktu z piikq recznq na boisku powinno jeszcze bardziej zwiqzaC je z dyscyplinq. 
Zadanie bedzie realizowane w hali Anilana ul. Sobolowa 1. Planujemy udziai 17 uczestniczek. 

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadali okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2' Termin realizacji zadania nie moie byt dtuiszy nii 90 dni. 
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby kosztdw 
istnieje moil iwoit  dodania kolejnych wierszy) 

Koszt calk01 . . .  
iiesienia 
--..: 

OSwiadczam(-y), ie :  
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego oferenta; 
2 )  w ramach sktadanej oferty przewidujemy p&& ' */niepobieranie* iwiadczeh pienieinych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zaiqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/abezsi* sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega z optacaniem naleinotci z tytutu zobowiqzah 

podatkowych; 
5) oferent*/-sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega w* z optacaniem naleinojci z tytuiu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. . 

................................................................ 
(podpis osoby upowainionej 
tub podpisy os6b upowainionych 
do sktadania oiwiadczeri woli w imieniu 
oferenta) 

ZG-oc. 3-81? Data ........................................................ 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit 

z oryginaiem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

3' WartoJt kosztdw ogdtem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 
4 1 ~  przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


