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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(trypehia oqan adminlstracji pubLiczne,

OFERTA/OFERTA WSPOLNAN

ORGANIZACJI POZARZADOWEJCYCHIPODI\4IOTUGOV\4, O KTORYIIIGYCH) IIIOWA WART. 3
UST. 3 USTAWI Z DNIA 24 KIVIETNIA 2OO3 T. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr234, poz. 1536)r),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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(organ administracji publicznej)
skladana na podsbwie pzepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalnosci po2ytku publicznego jo wolontariacie
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12) peedmiotdzialalnosci pozytku publicznego:
a) dzialalno6d nieodplatna pozytku publicznego
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13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prcwadzqr) dzialalno6i gospodarcz4
a) numer wpisu do rejestru pzedsiebiorc6w
b) przedmiot dzialalno6ci gospodarczej
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ll. Informacja o sposobie rcprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnejlo)
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lll, Szczeg6lowy zakr6s rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego
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2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosd wykonania zadania publicznego, opis ich
prryczyn oaaz skutk6w
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dofinansowania z dolacji inwestycii zwiqzanych z ealizacjq zadania
publioznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki spos6b ptzyczyni sie lo do podwy2szenia
standardu realizaci! zadania.")

4. Uzasadnienie potrzeby
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6. Zakladane cele rcalizacji zadania publicznego oraz 5pos6b ich realizacji
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7. Miojsce realizacji zadania publicznego
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lV. Kalkulacje

peewidwanych kosztow realizacji zadania publicznego
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STAROSTWO POWLC,TU WARSZAWSKIEGO ZACHODIIIEGO
Wydzial Oswiriy, KUI?ury, Sportu, Turystyki i Rekrercji
05-850 Ozar6ly Mszowiecki, ul. Poaaiska 1291133
rel.:22733 72 40- 43, far..:2273312 41

wrflw.pwepl.

e

-

mail wydzialoswialy@pwz.pl

Oiardq Mazowiecki, dnia

31 srycznja 2014r.

oK.4222.2.5.2014

WYCIAG

Z WPISANlA DO EWIDENCJI
Uczniolrskich Klrb'w Sportowyeh i Klub6w Spoltowch dzialajqq)ch w fortnie
Stowarzlszenia, hfrych stat ty ftie przelaiduj4prowadzenia dzialalnoici gospodarczej.

Nazwa:

LudowyKJubSportowy,,OLYMP"

Nr rejestru: SKF

,4"

122

Data wpisu do rejestru: styczefi 2000 r.

Siedziba:

05-870 Blonie, uL Lesznowska 15

A

Sklad zarzqdu:

1. Marcin Stgpczyrlski - prezes
2. Zygmunt Karlicki - wiceprezes
3. Jerzy Slperek - setretarz

4. Agnieszka Kor:rad - cztonek
5. Maciej Zukiewicz - czlonek
6. Dariusz Cieiwierz - cztronek
7. Juliusz Osirski - czlonek
8. Roland Za.lczewski - czloner<
9. Piotr Karpiiski - czlonek
Spos6b reprezentacj i;
Prezes i jeden czlonek zarz4du.

Wydaje sig celem pzedlozenia odpowiednirn wladzom.
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