UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJl ZADANIA PUBLIC
POUCZENIE co do s~osobuwv~ehianlaofertv:
Oferte naleiy wypetniC wyhcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pny
poszczegblnych polach oraz w pnypisach.
Zaznaczenie gwiazdkg np.: .pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze naleiy skreSliC niedaSciwq odpowiedf,
pozostawiajqc prawidowq. Pnyktad: ,,p&ba~&/niepobieranie*".

Polski Zwiqek Emerytdw Rencistdw i Inwaliddw O/R Brzeziny. Stowarryszenie. KRS 000109984.
Brzeziny ul. Sienkiewicza 16.

Danuta Kawka tel. 504 221 634.

Ill.

ZakIeS rzeczwyzadaniip

u w i

mw@i
'

)

Rodzai zadania zawiera sie w zakresie zadari okreSlonvch w art. 4 ustawv z dnia 24 kwietnia 2003 r.

4 d z i a l a k o ~ c i ~ t f i keublicznego
u
i o wolontariacie.

by6 diuZszy n i i 90

1.Dofinansowanie instruktora muzycznego zespokr .Brzezinianki4.
2.Miejsce realizacji: Klub Seniora przy stdowce ,,Smakoszl.

3 Cel:

propagowanie

dzialalnosci artystycznej

zespdu , integracja zespd6w o podobnym

profilu artystycznym.

4 Zesp6t liczy 10 osob plus instruktor. Powstal w 1995 roku. Stowarzyszenie reprezentuje Prezydiurr
Zarzqdu sktadajqce sie z 4 osob upowainionych do reprezentowania PZERil przed wladzami,
urqdami i sqdarni oraz zarzqdzania gospodarkqfinansowq zgodnie z par. 68 i 69 Statutu na
terenie dzialalnosci.

artystycznego zespolu. 3 lntegracja zespolow o podobnym profilu artystycznym. 4 Pielegnowani
tradycji dzialalnosci zespdu przy Klubie Seniora.

Ndzacunkcwvakalkulacjakoszthwrealizacji

publicmego(w przypadku wigkszej liczby

kosztow istnieje rnoiliwosc dodania kolejnych wierszy)

3,

WartOSC koszt6w ogdem do poniesienia z dotayi nie mote przekroczyC 10 000 zt.

OSwiadczam(-y), i e :
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zakresie dziaiainosci poiytku publicznego
oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* Swiadczeri pienieinych od adresatow
zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zdqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* skkdajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jq)*/zalega (-jq)* z oplacaniem naletnosci z tytulu
zobowiqzah podatkowych;
5) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jq)*/zalega ( - j c z opiacaniern naleznosci z tytulu
skladek na ubezpieczenia spdeczne.

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych
do skkdania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta)

Data .....
Zalacmik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoSC
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

)W

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

