
lłP
? rgJ-- Dobrodzień, 20.08.2014r,

po §k] zwiłek
Enełió* RerclstótY] n*Ę ]dóv]

BURMlsTRZ DoBRoDZlENlA

organizacja pozarządowa Polski Związek Emerytów,
Rencistów i lnwalidów O/R w Lublińcu ul. Paderewskieg o 7 , 42-7OO

Lubliniec, Koło Dobrodzień na podstawie art. 19A Ustawy z dnia 24
kwietnia 2OO3r. /Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm./ składa
Wniosek dotyczący zlecenia Polskiemu Związkowi EmerytóW,
Rencistów ilnwalidów, Koło Dobrodzień z pominięciem otwartego
konkursu ofert realizacji zadania - działalność na rzecz osób w wieku
emerwalnym; organizowanie życia kulturalnego emerytÓW,

rencistów i inwalidów - zorganizowanie obchodów Jubileuszu
55-Lecia PZERil Koła Dobrodzień. lmpreza spełnia łącznie
następujące warunki:

1. Wysokość dofinansowania - 2.500 zł
2. Zadanie publiczne zostanie zrealizowane w terminie 25,09.2014r,

W załączeniu składamy ofertę,

.,f*i;|,.i,o,, ;x#iił""i,ffilhm
q Dcl.-. ,c", sklania Dalielczuk

|el.ł-ł.łl:.,...........?.:1.+.ł,+!.ł-rł*.t,.5'

podpis osoby upoważnionej
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Data i miejsce Złoźenja ofeńy
(Wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTĄOFERTA WSPÓLNA])

oRGANlZAcJl POZARZĄDOWEJ(-YcH)/PoDMloIU (_ÓW), o KTÓRYM (-YcH) lV]oWAWART,3
UsT, 3 USTAWY Z DNIA 24 KWlETNlA 2003 r. o DZ|AŁALNoscl PożYTKU PUBLlcZNEGo

l o WoLoNTARlAclE (Dz,0. z2o1o l. Nr 234, poz 1536)1),
REALlzAcJl ZADANIA PUBLlcZNEGo

.l)&a lol!-?aź< ,.\ra 4ĘP-Ł
D-. )c) ,J L"ll? K Lt

e?n e/LIłć> Ća/ L/a""

^ - (oćzal zadan /publ,czreoo''ł
( .) ftło / L ła la',ź" e ź,jJ Q,ć'Jl t4 rą u l eąO. ( żnc /'q. ć d vć rU 9raJ'ź l:łąac,Jc>,t , IL j44iłęl?-!Ł9t_r|lU31 1,6!0,,ł-'i;- !n-'*

(tytuł zadan{a publiczne goFżr 'ł ; "r d{ór,],ż 7bŁ)",<łże/a
/l 6 N 2alq_ :; oq :a łtł

W oKresle oo , ,,,,, do ,,, ,,

oFERTA REAL|ZAoJl ZADANlA PUBLlczNEGo

W FoRl\łlE
PoWlERZENlA REALlzAcJl ZADANlA PUBLlcZNEGo^łsPlERANlA REALlzAcJl ZADANlA

PUBLlcZNEGo ])

PRzEz

.(j ł, ąl:Q_ __ ;'o(>.-o(xątc.t
(organ admini§tracji publicznej)

składana na podstawie prżep]sóW działu ll rożdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r
o dżjałalności pożytku publicznego i o Wolontariacie
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l. Dane oferenta/oferentóW])3)

l) nazwa, , 4/\,],,,.,,,1-,; it Ą

2)forma prawna:a]

0\) stowarzyszen e

( ) kościelna osoba prawna

( ) spółdzielnia soc]alna

Eaę171toa ,?"nq"/od ; Jzł<z ["olo,1", [ 
,," ,

( ) fundacja

( ) kościelna iednostka organizacyjna

( ) inna,., ,

3) numel W Krajowym Rejestrze sądowyrn, W innym rejestrze lub ewidencji:5)
y{E g . Nął*ę.uę.,,,,,Q,.apQ4a.9,9 8+

4, data wp sJ, ,eJesllac,l ub uhvo,zeli 
"-- 

-- 4Q- łąąlą SC Dź "(

sl nr Nlp : ź7§ -,- l- 5 -: -Q -?-: ź 7- ł nr ąeeox: -Q Q Q- -7ż -ą O 4 9

6) adres:
/ L cłkb źlo,yoL'y+Łł, 3orie]scowaśc. .'4:Q.!źJa.HCl. . u, { .1

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza]l

n,nu,.09...8.1az4.{:?_,...,......oo*at:,..l_ł.łłrc,,Zał.rźĘ.,,.

wqewódzMo'-Ąął.,'irt dt*
*oa poc,to*y, Q:Qłź.. po"rtu, ...lź... -a-.4ń7ą.4€Ł

" 
-,.', l. ff-Ę(d............ httpJ t,., . _,,. _ _b. 7p.lL

8) numer €chunku ban xo*ugo, 1).l Q-,łO.łQ b_q 0000 ł! a!,a &5 ł€.5j

nazwabanku] 

"lł0. 
??3ł o&bl.j.ięę.

_ PRZE§ oD\lcZ \.\
#il,ł,ryHji,lx"iili"lx

r,]!ald v1,4Łl\k

10) nażWa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio Wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:g)
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11) osoba upoważniona do składania Wyjaśnień doiyczących ofeńy (imię j nazwisko oraż nr telefonu

kontaktowego)

^b,lałęL .&nąło .tęry, Q_a]l{al_v_łł!,l,

12) przedmiotdżiałalności poźytku publicznego:

1 3) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą]) działalność gospodalczą:

a) numer Wpisu do Ęe§tru przedsiębiorcóW

b) przedmiotdziałalności gospodarczej

,*:- ,j.1*7

";. d.77

ll, lnformacja o sposobie reprezentacji ofereniów Wobec organu administracji publicznei Wraz
z pżytoczeniem podstawy prawnej10)

a) dz ala nośc nieodpłatna pożytku pub]icznego 
..,t.,. ż,a ,,1,- ( .,;' €ł<łłąłu

Qała t }e7 Zułązku €ł,, e *JŁ.=,fb
b) działahość ooolalna pozytkJ pJblczre9c,

tzę sc.ł>rłe> ad7
=ąelor r.łez,

i ź6
"ćsŁ-'"

lo ) /. Ją}ła ucy<)4

-l,t) ł-ażć ,uctsłnżtJJ
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lll. sżczegółowy żakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do rea|izacji

l. Królka charakterystyka zadania publlcżnego

2. opis potrzeb Wskazujących na konieczność wykonania zadania pub|icznego, opis ich
plzyczyn oraz skutków

/,ćż 4rc4.ę9t?qclule crL.?żk,2]ł '/zEP." I1/ór'ć2 ?o
N ązoczqęłz,ed' ;5- 7a6.Ą żĘnłrł"i.łz zzo,-a u ZŁrąlaL *? Oovc,ąłał.l>iI
nłara. łlĘdżb ąb (l€ łł"ze'ż-ą'ą 2a/q,- ?żzc,,łaab,z> łłozę4aą t -ar;,n'ro.ął,,,ąoĘpiź i tłokił-Zzt pveisz.b D'- óoĘ;9 _,J ?.a,"-ł,:b*"ą|qłźe''E
a,ź,łdł /ł:, ,,Ą, 1lę4bsł*-kbł ł.,łKe żóLgż€,x.ągŁ ,ż8P.ć,<,eóżąć,ą'.axś..1

zy'slą J"; żśsP-l ,ą.r' ł!O| ź4.'_reżn?,a rarę(1d?,e41. P'ze,rć,!rk ó "ę', "Jóbq z.J< dla qcżP!,?r4lka4,6lz.ą ałaą4clor bc/a? *óła doląłlcr p &źlĄ

3. opis grup adresatóW żadania publicznego

atToą tolab ?ł E a i-r iźd,Ia 3}ło".t lłbź 
=a 

1- -s"l>ąłł 7ołJe>Źlłł /4łz"eł.ł. o,"z"'>Ł>- eaa ?.s,P .',łazłĘn}łlł1-.")rJą ĘJęŹ -o 1u,źr/,nco*'., P:,e,,7łż,/ż7ą Z-b nćłc<
z.r fĘxlęx/ Ą 4,1 lżłl (<,ł. <) żaloa,!łż Crz,(2 (crlr- .żrz2ała ,aQ /4|,| ą
a,JEl-'ą!ę; 

*' - JJi,*'" >;1ł:-l;r;'zta ź'ćł"b.
l Oacel,a,ąą . ą-uh.ż c,ó)n€.ź? ł.:- ł ą,acłZł,u'cł, nn|*"e.Ł

N ćłr€2 ru'(Ą rya- 8ó o9<rb d

z rca|zaąą zadan\a

to do podwyzsżenia

z,.e- dc>],łł7

4. Uzasadnienie połrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji żWiązanych

publicznego, W szczególności ze Wskazaniem W jaki sposób przyczyni się

standaldu realizacji zadania,1 |)

5. lnformacja, czy w ciągtl ostatnich 5lat ofelent/oferencil) otrzymał/otrzymali1) dotację na

dofinansowanje inwestyąi związanych z rca|izacją żadania publicznego z podaniem inwestycji, które

zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ,11)

/"u ,J.U*?
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6. zakładane cele realiżacji zadania publicżnego oraz sposób ich realizacii

frzteofQc/tŁ, ?ad
ł jlr?łą Z.k/ó,ł, zzż

E"i e>. J łó Ń.'łe z a'gtąJ,żcż ,L?Ł,lź€ żroć/ćą ",Ł
""ż ?łE/ł;J/ " t, " ,...

J!) 1-4} ,14 zZ>Nć?.1< e L-źozrabĆożu A.&>.Żlrl,z ar- /,ćal!ż J
Ił"r-J 3el""ddk' ł*o /J,ą,1 pą,"ł.ł,ł,-,Z.."o cc,loi h'
żOl-ł,14żoNć-2a-e L.źoZra bć ożu A.4..? ! ż.z a9-/,ćal!ż L'łt: /1, /
I"r-J 3el""ddk' ź*o łJ.rą /).?!"ł.ł,ru,-ćń."z2 cc,żoi h':./z>łŁ' żłjał -
łoł 1"<l ł..cr - pł.łĄcoan/cĄ ź4 łzł,ł-y. a9żL ,ł 7,.łc!ełzń1 - 4łż}ł-
/^ ćĘm ć!2lćl12 fucł ćb (lią,oklerże żź(cą"ł.ar/h?.ż _.ń,! ż
'\ą 

r,lć)r'.ób/z)ańLJ-ł,4ż / /, J

7, Miejsce realiżacji zadania publiczne9o

fuoL,ro>t)ł'c, , fls.ło l,ł. * //,5c4Ł / " Jy::_" 9ł7ę"ĘE-7, ,1ór*r7 ?że>Ial ,K 4 !)( K ! 
=;

-o.- o7 c.r- 3 1 '- .r.-rć.2

J,r{5,-/.r.ł ,łljl^ , , oŻ-'o
?ątałk-u/
4reąłla1 alałc,/

) /or":łĆois,"'e -r.2:ł Jo7ącżężżż{) ć-,/ / ,11c1? zlłz-qzcz łqc-z
'/ , 'an-_ tea"", 'ź glł"ie,,o'h ?ZE 8,'J/,?,ł=l: żŚZ.-ł*a,

8, opis poszczególnych dziatań W żakesie realizacji zadania publicznego12)

9. Harmonogram13)

Posżczególne dżiałania W zakrcsie

realiżowanego żadania

publicznegola)

Terminy realizacji

poszczególnych

dzia!ań

oferent lub inny podmiot odpov,,iedzialrĄ, za
działanie W zakresie realizowanego żadania

publicżne9o

?ł-onoc,b- łoa ie/4ą :

, za,ł,ło/-ńlełh.
ż€>f 2ó:źeżuć2 l

_ O |ćx) łzŁż,ec4.ą
ał b cż ą b łr!>(a c. 19- ć2 ćLę

ł,- łoz tŁ Lże?4-Lć1
ga"łła zł|a f nle7ła77tl l /| l

45'- {' Zó/q

,y'3. o9_ 20/ą

ł{rŁć,reu
2 L9,r'ę

?o1.a-" 7un'ąZc Ł {,le rtla,
?"łr,ę/c,ł ;'ń"ą&,cńL

:lcł ,, ą e>1

totrIo 3"b"ria/rU



1o. zakładane rezultaty realizacji żadania publicznego15)

'rŁatrrŁaćtarn t ąOoae ,

ązłrąłą.,1,_4 .L kt l" p .ł,ą l,,'t l /c: 8o z;sn'lłz

a E* *1ę ł 7,z- !!r z"t ;ł::;Łź: ź l b - r n

z.,,zesćążcć,^l,> o u ź7c,1,o voft"n*7**

lV. Kalkulacja przewidywanych kosżtóW realizacji zadania publicznego

l. Kosżtorys ze Względu na lodzaj kosżtóW:

€

a
e]
9
E
,6,

(W żl)

Wpłal oplat adlesalóW
żadańiż pub iżneqo]ł
(W żł)

W tyń pżó| spo]eczne]

śW adcżer wo ontal Uszy
(W żł)

11

, laao
2 1żo
Z60.0

14,:5
4ac,0
ó 5ab,0

l/OD 0
2 /ło
26ąa_

,,l 2aa, o

,.x !, 3 4vł.5O
]l

r)
2)

ll

li
2)

]V Ęó 6a 2,5óo|o ó,445ó

!§Wffiątr
ń'{difęl*:/
|\buttanc zĘJ-
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2. Przewidywane źródła finansowanja zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

2źn,,, . |.ź .y"

2 srodk f]nansowe własne '

)ł1l5 Ą 9G v"

3
i!ii'jlTj.".jry ' 

in'ch Źródeł ogółem (środkifinansowe Wymienione

,z) . o/ó

31 Wpłaty i opłaiy adresatóW żadania publicżnego"

%

32 środki finansowe z innych źródeł pub|icznych (w szczególności: doiacje

z bUdzeIL pansMa lub ouożeiu jednostk: samoęądu tęrytorialnego,
fulouszy celowych srodK, ż fulduszy strukluralnych)"'

zl ..%

33 pozostałe"

,%
4 Wkład osobowy (W tym śWjadcżenia Wolontarjuszy i praca społecżna

członkóW) .zl ,%

5 ogóem (ślodki lvymienione W pkt 1- 4)

,6/lń 1a0%

3. Finansowe środkiz innych źródeł publicznych''l rłr"e U4t'lrą, 
ł/

Nazwa organu adrninistlacji
publicznej lub innej jednostki
sektola f]nansóW Publicznych

kwota środków
(W żł)

lnformacja o tym, czy
wniosek (ofeńa)

o przyznanie
środkóW został Ca)

rozpatżonyca)
pożytywnie, czy też

nie zostałGa) jeszcze
rozpatrzonVGa)

Ternin rozpatrżenia -
W prżypadku

WnioskóW (ofeń)
nierozpatrzonych do

czasu zlożenia
niniejszej ofeńy

TAKN|Er

TAK/NIĘ,

TAKNlE')

TAKN]E)

Uwagi które mogą miec znaczenie przy ocenie kosżtorysu:
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1 zasoby kadrowe prżewidywane do Wykożystania plzy rca|izacii zadan a publ]cżnego22)

tżIa
j/"/e,

,Lc,,.ą|e żałłzęcl- ?ł rp łl
.uó b ],lacf ,L eaa

2. zasahy fteczowe oferenta/oferenióWj)pżewidywane do Wykorżystan ia pży rcalizaqi zadańiaŻ3|

bLaa, s1aęł błuroaf l naką /ał'urz>,ł€-,

v. lnne wybrano informacie dołczące zadanie PublicznĘo

3, Dotychczasowe dośWiadczeń aw rca|izacj] zadań publicznych podobnego rodżaju (ze Wskażan em

które z tych zadań rea]izowane były we Wspołpracy z administracją publiczną),

4. lnformacja, czy oferenUoferencil) pżewiduje(-ą) zlecać realizaąę zadania pub]icżnego W trybie,

o którym mowa w ań. 16 UsŁ 7 ust]awy dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożlku publicżnego

i o wolontariacie.

rr-" "ł./7"7

ank rłącia ?ł:brodł,l-eli ck icąa 3766y'a,lo,'ska ?ZĘ/ż:J,/ ł , . *dłko* &>żc>ąa łac)zcŹale u łoł.-t,lhTalnc ,r:*:u, l t _, _.- _,,-^__/.- l
-n r Ź o "^!to 

u l -;e. Łcl ą'o4 ł l o "łe i nłqt'euz ł"' ł -.,/ 5łj| ą, "l
oLa J /y',9a"ł s"a "ł7 U. 20 4 ó ł_ ł t ,/

8



oświadcżam (_y), że|

1) ploponowane zadanie publiczne W całości mieści się W zakresie dżiałalności pożytku publicznego

oferenta/oferentóW]);

2) W ramach składanej ofeńy przewidujemy pobieranieAepebrerenre1] opłai od adre§atóW zadania;

3) oferenuoferenci]) jesusąl) związany(-ni) niniejsżą ofertą do dnia ,, .42e,€":e; a,o /qk
4) W żakresje związanym z otwańym konkursem ofeń, W tym z gromadzeniem, pżeh,varzaniem

ipEekażywaniem danych osobowych, a także Wplowadżaniem ich do §ystemóW infomatycznych,

osoby, których te dane dotycżą, złożyły stosowne ośWiadcżenia zgodnie z ustawą ż dnia 29 sierpnia

1997 r, o ochron e danych osobowych (Dz, U, z 2002l_ Nl 101, poz.926, zpóżn. zm.)]

5) oferenvoferenci]) składający niniejszą ofeńę nie żalega Cją/żalega(-ją)1) ż opłacaniem na]eżności

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczner);

6) dane określone W części l niniejszej oferty są zgodne z Kąowym Rejestrem sądowym/Właściwą

ewidencją1);

7) Wszystkie podane W ofercie oraz załącżnikach informacje są żgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym,

PoLrH łĘaeł
Ętfił Rutchófl i InMfidół

l(tr/oDoffi

zaĘczniki:
1, Kopia aktualnego odpisu z Kąowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencjira)
2, W plzypadku Wybofl] lnnego sposobu reprezentacji podmiotóW składających ofeń; Wspólną niz
Wynikający z Krajowego Rejestru sądowego lub innego Właścjwego rejestru - dokument potwiórdza;ący
upoważnienie do działania W imieniu oferentacóW).

PośW adczenie złożenia oferty2s)

Adnotacje użedowe25)

Dara....?o:..q€,...?Q.lr.,... ., . . .. .
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] \icpon,zebnc 1kleślić.] Rodżiicn,adania ;.st iedIo ]ub wję.qi za.]an pUblic7ll} cl) okrcśbn]ch $ aI1, -l u§la\r)- Z dnja 2:l kWicn]ia 200j
"' l,, -il"z, lp,|"i.,lc:olo,\,,,,, 1,cle,

' l(ażd\ 7 ol'clentó$ skladających oferte !r§pólna przcdsla\via §voje dane, Kolejni ol'eleici do]ac/aią §,laści§.

'' rornra p,o,,na o acza lorme dzjałahr0ści olganizacii po,alzadowej. pod|riotu. .icdtoslki olganilac)]ne]
okleśloną na ]rodslaw]c obos.]37ujacych plż.pisó\y. \ł §żczcg(jh]ości Sto,!arż}szenie ifundacj.. osob] pra\|.
ilednostki organi7acrlne dżiahiace na pod§lariic pl7€piSó\! o (osunku PańStia do Kościo]a Kab]ickiego
\! R7ec7r,pospolilcj 1ł)lśkiej. o stl)sunku Pańsiwa do i rJ-ch kościo}ó$ i 7wiazków i\zna|io\!\,cl) olrż
o g\łarancidch lvolnoścj sun]ien]a i \rZnanja. lcże]i ich ce]c §lalul(nle obejrnLlja |nn!ł{lieiie dż JlJll , ..; ] .ż,r l
publiczllego, uczn]owskje klub\ ś|otlowe, ochotnicze §lraże pożarnc olaz inIe Nal.ż) 7a7|acż_\ć od|o\tiedIii
l] l|r. l]i $p 5,1l !|n.r

Iod,, . /, , \,l, ,, ll .e , CrL'
'' W zalezności od tego w ]aki §p(xób ot_ganiuac]a lub podmiot powstal,
'o§iedle sołccLwo ]Ulr inna ]ćdl]oslka pomocnicza, W},pelnienie nic obowją7kowe, Na]cżr, lyypełrić ieżcLj,lJ , ie o| b l.,,1. | ,,TUlo|ed^ (_l /J. llab\.rei /,\..ll_{ooreD,.ldl.ii.dlo,1l,
\, , \oell l,.t l.,\rJ!.Ln, 1,1l',,|.,./h:.u.|r,,/Js.,
D, l\t7\ .dJZ l 

^\\ 
tllnU\\ch, p c(o\ck l inn)ch jednostek olgani7ac}jnych oi'crcnla, Nalez} \łtpćlnić les i

ladanie ]na b)ć r€aliżo,la|e $, oblebie daicj jcdnostki organizac)jlrcj.] Na]eź\ określić cż) pod§ta\ra Sa zasad) okleślone w sratucic. pchorlocnjc§!o, pfuku.a c7} leż ]nna podsta§ł
D,,l_L?\ l] ||. ofe I\ \\n, Iej

\Ą,p(1, 1., ^,1, 
],1,,u,,,o._ll .,h, ,f

]]tlpls 
nlLr_.i b)ć spojn,,- z hafi]o.oglajncnr j loś7lor\Sc| |, tł plzip"al, oterl\ \!\|!liL,I na]eź} \Vskaz.lć

doklidn} podżja} d7idlań § rc nach realiżacii zadania pLlb]jcznego między składaiacynli ol'ertć wśp(]lnq] ul hanllonogranic nal.ż} podać tennin},tożpoczec]a izaiończenia powc,cgu,,,,-cl d;ialań oraż ]ic?bo\e
okl€ś enie skali dżiałali planoY,an_\ch przy lcaliż,]cji iadania pLlblicznego (|zn. miar adekwaln)-ch dlł da|ego
Łt] niJ pl]h i!zni90, nl t7hJ \$ iad!zell ldzlelan\ch t)godnjos.o. nriesiecznie. ]iczb! adresató,!),

Upl. 7!o0n\ Z h!\żlńl\!ln
|5r N"l"zr- npir"" zakladane rezu]tat} Ztdanja publicz|ego cż) lręd_a hYale oraz w jakin slo]rnrU rea rżacja
,I liol/\.,,liicJ, l./,,.l/,l,poblJl, .,l..,,I ,,n l1,i ,: , , , 

, ] ,, q l r , - _ . 
, \ , , ,|,l

\ile7\l§7!ed] ]($\.\\tkiUllJr,Ą\Jrelośzlv.wSzcżćgólnościżłk puu§lu3.zakup!rżccż),\)r.!lod7e|
, }, ,} ie":,l|e,,,ol, ll l / J,ll { \ i./,e:,

\ l(/, \ol, ,,,,\,ijl 1e/Leel r..l, o, . " i,d1,1T,l-i. l-_"
\\ n ż\pi]Jkr Ulcll\ l.PL,lrc l,,leiiiorelencido]aczaiądotabeli inlbrn]acjc o s$oich kosżach,
\ le,\ ,\pl,,,c k,,l\ /\//dl. / U,,lu,:l adl lni.1-lLJ re.l,/J$dh:l./,lJ. lJ, 1,o-e ,,$l.,,l.

7 w]konywan]en] dzja]ań o chalaklclżc adn]nriśtac}in}m. nadzorczym i kontroln),nr. $,t)n] ob§ługa finaIso\i

:l]W},pe]nienie f'akuItat)§nc umożli\ia 7a,Varcie w umowie postano$icnia. o któlynr n]o§a w i§ l6 t.trl|o$ć_qo
\lzoru Urno!!),, stano§]ąccgo żał_ac7nik nr ] do ro,porzadzenia MiniStLlr Prac} il)djt}ki Spoleczne] Z dnia

,, w §pra$]c $żoru olirL) iramo\yego s,Zonr Umowy dotrczqc],ch lea]zacji zadania
publjczncso ola7 \!,ol,u spralvoZdania z \rkonania lcgo żldanjł l)olyc7} ]edrnie ot'erl\ \!sp].lr|ia le0 j7acii

żad!nii ptrlrlic7n.g0
lilli,rnracjc o ]§!a]ir'ikacjach osób. które bed,a ZalruLlnjonc plż\ lealiiacji zadan a pub]jczn..so, oldl

o k$aljj]kacjach yo onmlrUsżv, W plzrpadku ol'ert} \sp(rł]ci naicż) pl7,-polzadkowac Zasobj, kadlo$c do
]\sn llic\(hn l otśrcnloq,
-'] tlp ,,t.rl ,p zer nllrelill1 \\ prz)pa.ll,L ol'ert} Bspó]ncj na]e4,plzypożadkować zasobr rzcclowe do
Ll\.|lłrujJt\th r ni oiele 1,o\\,

" tl.]l lsn,.b}cZgo.|n)żdklUJ]n)nr\lJnen]fak§,czn}miprawlr!n.nieżalcżnicoLltcgo,kjedv7o§la]$}Ja|!.]' W),pełria organ adnriniśnacii public7|ej.
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