
ZaĘczniki do rozporządzenia Ministra Prary i PotiĘki
Społeczrnj z dnia 15 grudnia 2010 r. (poz" Z3)

Zatącznik nr 1

wzoń
oFERTA REALlZAcJl zAD§{n PU8LlczNEGo

Data i miejsce ztożenia oferly
{urypetnia organ adrninistracji plbticznej )

0FERTA/0FERTA W§PóL}{AI'

ORGANEŃJI pozARąDowEJ{_y€H)/poDMloT|.J{_óń4, o Kńnvugvaą MowA w ART.3
UsT.3 U5TAWY z DMA 24 NwtERłlA 2003 r. oDZlAŁAt§ośct PGZYTKU Pt BŁKZNEGo

l O WOLONTAR|ACIE (Dz. U. zżOla r. Nr 234, poz. 1536)1),
REAL}zAcJl ZADAN|A PuBLlczENGo

"Yllsparcie i upoułszechnianie §pońu w Rudzie §ąskiej w roku 2ot3 poprzsz uąestnictlir§ łr,
zorg a nizowanych fo rmach 7 

-il"ffi 
il§*:;ij;:§

(rodzaj zadania pbticznego)2i

n Silesia Cup'

(tytuł zadania pubticznąo)

w okresie od 01.(D. 2013 do ż8.11-2gl3

w FORMIE
lwsPlERANlA REALtzAc Jl ZADAN|A p UBLICZNEGo1 )

Prezydent Miasta Ruda Śtą5ta

/1

(organ administracji prbticzrnj }
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r

]

składana na Podstawie Przepińw działu ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2ffi3 r.o działalrrości pożytku pubticznego i o wolontariacie

l. Dane oferenta/oferentów 1),3}

1) nazwa: Uczniowski Klub §pońowy §ilesia Mikołólry

3) numer , w innym rejestrze tub ewidencji:s)
Ewidencja uczniowskich klubów spońotvych StarosĘ Mikołowskiego - nr. 5I2o11

4) data wpisu, Ęestracji lub ńworzenia:Ó)Wpis do ewidencji - decyzja z dnia o2.11.2o11 r.
5) nr NlP: ó351829313

ó) adres:

miejscowość: Mikołów

nr REGON: 24ż769380

2) forma prawna:u)

fistowarzyszenie
( ) kościetna osoba prawna

( ) spotdzietnia socjalna

dzielnica lub inna jednostka porrncnicza:7}

gmina: Mikołów

województwo: Śląskie
kod pocztowy: 43-190

7) tet.: 608689340

e-mail: ańsport@pocztafm

( ) fundacja

( } kościetna jednostka organizacyjna

{ ) inna.

u[.: Krakowska 30

nie doĘczy

powiat: Mikołowski

pocźa: Mikołów

fak: nie doĘcry

http: / / www.uks-silesia.n|
8 ) n u mer rac hu n ku ban kowego : 251 30om002 o7 67 1137 3280001

nazwa banku: Meritum Bank o/Mikołów
9)nazwiska i imiona osób upwźnirnych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a) Mardoń Zbigniew - Prezes

b) Nie doĘczy

c) Nie doĘczy
10} nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezp<frednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie:g)

Nie dotyczy
11) osoba uPowaŻniona do skŁadania wyjaśnień dotyczących oferly { imię i nazwisko oraz
nr telefonu kontaktowego)

Zbigniew Mardoń - +4860868934t)

a) działalność nl'eodpłatna pożytku publiczrłego

]ll'::::::l"j_g_Trjy-"po.?lokcy;n9qoĘciaspońowegouczniówimłodzieży.Z)_Angazowanie wszYstkich uczniów i ńoańeĘ do rózrorodn"y"n ro.* aktlr,rrrości ruchowej gier i
ści i zaintęręsowań sportowych.

1 2 ) przedmiot dziata trpści pożytku pubticznego

.,
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b) działatność odpłatna poą/tku pubticzrrego
Nie dotyczy

1 3 ) j eże ti 6fę rg 61 lof€,#e{ą€i' ) prowadzi /fĄE€ł#adąl ) działatność
a) numer wpisu do Ęestru przedsiębiorców Nie doĘcry
b) przedmiot dziatatności gospodarczej

ll' lnformacja 
:;,ffi",:j:ri:ffi1*:fi*rrentów wobec or8anu administracji pubłiczne j wraz

gospodarczą:

Szczegótowy zakres rzęczowy zadania pubticznego proponowanego do realizacji
l. Krótka charakterystyka zadania pubricznego

"Silesia CuP" to cYłl imPrez (turnieje koszykówki dla zespołów trzyosobowych - dwa turniejePÓłfinałowe i jeden finalowY) o 
'h';"k;;;" sportow}.Tn adresowanych do dzięci i rnlodzieżyw wiekugimnazjalnym i młodszych. i..t t" OriJ*i. *,ki"ńrUr;;;;r""ł,ni*l. -p"rtri ł"r tury fizycznej

Ł"ffiil§"?'ŁJr,l*n. *s'Jo'.ńr,,o*ńi "puiJogiu*l 

"k*iJi;;;, narkomanią,
ZaloŻenięm Przedsięwzięcia iest dostarczenie mozlir,vości, 

1łodym ludziorą ze środowiskubogich, zagroŻonvch 
1oznlm| d"tolÓ-;, "ry*"g;';;;;;,*," sportu, tldzialu w zawodachsPortowYch i treningach, w ceIłL PoP'uń stanu zdrowia i kondycj i fizyczrlej otaz wzmocnieniastopnia samooceny i zdyscyplino**ii -"*oętrznego.Poprzez rywalizaeję'sportową,-*rt**r* jróg. rozwo.iu, pozy§wne lryzorc€, prąniemyumożliwic społecznie pozltlłvny, wŚzęchstronn y roriójosobo*i5, uczęstników pĘektu

y"l*:HŁi§§Łlff i;rffi T,ć;:";rlly,,j*iir._:"_,*:":::_1*i:kząrozonych
"ri".;ęt""J"i';p;fiÓ;]rrr' 

dlę ru. tylko, we wszechstronnym rozwoju sprawności irvunćj i



2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, oPis ich PEIczYn
oraz skutków

\

wzrost bezrobocia, powięksające się obszary ubóstwa, alkoholizm, nar{<omanią przestępczośc

młodocianych, powoduj Ą, z" *oia ludzie, urodzepr w środowiskach zagrażonych różnego rodzaju

puiorogmii, ,nują niewielkię szanse na prawidłorł.! rozwój,_ frąrczny i psychi,czny, _Zajęcta 
sportowe

prowadzone w roznych klubach sportowych są często niódostępne dla takich osób, ze względu na

kosńy lub brak akceptacji.
ZńożęnięmpĄęktu ,,Silesia" oraz organizowanych, w ramach Projeklu, zawodów spońowych,

jest dotarci e z ofertąĄęĆ sportowych do-Ń szzrów- gdzie 1v/w środowiską funkcjonują, do miejsc,
" gdzie mło dri ludzie, potincj al n i ucześnicy proj elau, zamie szkuj ą,

Młoóym fudziorą pochodąq,m zę 
^ 

środowisk zagrożonych wykluczenierrq powinno się

zapewnlć znacnlie *ręĆe; moztiwości <lziałania w kierunku doskonalenia się i samorealizacji,

poprzęz uczestnictwo' ; regularnych zajęciach sportowych i róznych okazjonalnych

przedsięwzięciach.
ZaĄanę,,Silesia Cup,,ma charakter otwaĄi, dla u,szystkich uczniów w więku gimnazjalnYn_i

młodszych, je,dnalrże, szczególnie powinien tiane ao młodych ludzi, najbardziej PotrzebującYch

wsparcia, w tym do uczestnikow Projektu Silesia,

Celem realizowanym w ramach zadarńa ,,Silesia Cup", będzie poPrawa stanu zdrowia,

kondycji ftzyczneji śa*ooceny (np. zrnniejszenie oĘłości, poprawa postawy, wzmocnienie

ftzy czne i samozadowolenia).
wszyscy zaangłinwań w zadanie, tre*erzy i opiekunowie, sędziowie stworzą i przedstawią

uczestnikom poz}t}wne, godne naśladowania *ior"", zvłr&ąuwagę na konięczność przestrzegania

zasad dobrego 
"acńowania 

i reguł fair play w trakcie zawodów,

4. uzasadnienie potrzeby &finansowania z dotacji lnwesty9ji zwiąanr! z, reatizacją zadania

publicznegg, * *r.lJgiońki;; *rr*."-i"*, ,ijaki spoióń przyczyni się to do podwyźszenia

standardu realizacji zadania"'

5. lnformac ja, cry w ciąu ostatnich 5 lat oferent/ofererril) otrzymat/otrzymalil) dotację na

dofinansowani. in*ei§i;r Ńąanycn , .""tii".ją zadania publicznego z podaniem iŁ"11?]:
które zostały dofinansowane, organu, t<tóry ućziel,ił dofinansowania, oraz daty otrzymanla

dotacjil1)

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zadańę,,Silesia Cup,, skierowane jest do trudnej mładzieĘ idńęci,w więku girrrnazjalnym i

młodszych, głównie ze środowisk ubogicĘ r_łgrożonychwykluczeniem patologiami społecznymi i

przestępczo ścią, zdzielnicy orzegów oraz innych dzielnic miasia Ruda sląska,
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7. Miejsce reatizacji zadania pubticznego

Ruda Śląska, dzięlnica orzegów, Gimnazjum nr 4, ul. orzegowska 25.

8. opis poszczegó[nych działań w zakresie reatizacji zadania publicznego1z)

13)

6.zaktadarre ce[e realizacji zadania publiczrego oraz sposób ich reatizacji

Cęle:
l. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. '2" Stworzenie rrroŹliwoŚci pozytywnego działania, dla dzięcr i młotlzi eży ze środowisk

zagr ożony ch wykluc zeni em.
3. P rzęciw dzialemie przestępczości wśród młodocianych, .

4. Przygotorvanie do zycia rv spoleczeństwie_
5. poprawa stanu zdrowia" kondycji frzycznej i stopnia samooceny.
6 propagowarrie idei tolerancji, zasad fair play i wzajemnęgo poszanowania.

Realizacja:
UczestnicY zadania pozostawaĆ będą * trakcie zawodów pod stałą opieką i kontrolą w

zakresie dobrego wYchowania, szacunku do innych uczestników, tolerancji i posńowania.
UczestnicY zadutia będą zachęcani i angazowani do aktywnego u""Óstnicrenia w organizacji

Przedsięwzięcia, PracY. na tzęcz swojego środowiska, do" pozysłiwania nowych p|zylaciŚł,
znajomych, do pomocy innym.

Celem zadania jest budowanie u uczestników
zaangużowanęgo w życie społeczne obywatela.

przedsięwzięcia postawy świadomego,

ż.

3

Przygotowanie organi zacyjne.
. Pozyskanie partnerów przedsięwzięcia.
. Przygotowanie potrzebnego sprzętu.
l Zatrudnięnię tfenęrów, opiekunów i sędziów.

Nabór uczestników,
, przeprowadzenie naboru w szkołach z tęrenu miasta Ruda Śląska.

Przeprowadzenię zawodów sportowych w dwoch etapach:. Przeprowadzenie turniejów eliminacyjnych.
. P rzęprowadzenie turnieju finalowego.

am9.

Zadanie publiczne reatizowane w okresie oa ot.oq.zol3 r. do 2s.11.20i3 i.
Poszczególrn działania w zakresie

realizowanego zadania
PUbticznebola}

Terminy realizacji
poszczegótnych

działań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dziatanie w zakresie

realizowaneqo zadania publiczneso

1. Przygotowanie
organizacyjne:

o Rozmoury w celu

01.09.2013
30.09.20l3 uks silesia Mikołów

-5-



pozyskania parhrerów
przedsięwzięcia.

o Zatudnięnie sędzióq
trsnerów i opiekunów.

2. Nabóruczestników
.przeprowadzenie nńoru w

szkołach miasta Ruda
Sląska

t5.09.2013
10.10.2013

IIKS Sile§ia Mikołów

3 . P t zeąr ow alzęnie zawodów :

o Turnieje eliminacyjne.
.Turniej Finałowy.

l4.10.20l3.
28.11.2013

uks §ilęsia Mikołów

!

-6-

1 0. Zaktadarre rezuttaty reatŁacji zadania ptńticzrego15)

1- zbudowarrie u uczestnikóqr daniapmtawy świadurregą zaangażawartego w życie społecne

obywatela.

' zińJo*u^, uczestników zlómiaw Ęńe społeczrośli lokalnej (unikanię negatYwnYch

, wp[r*ów, takich j# przestępczośĄ narkotyą za*howaniaanĘspołeczne)_
- ..roprawa zdrowią"kondyqi'-fizycmej i samooceny_ Ę. znniejszenie oĘ.łości, PoPr:Lwa

postawy, wanocnięni 
" 

rĄ"^i,pole,pszenie stanu zdrowia i samozadowolenia),

lv. katkutacja przewidywarrych kosńów reatizacji zadania pubticznego

1. Kosztorys ze wzgl,ędu na roćzai kosztów:

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
cztonków i
świadczeń
wolontańuszy
{wzł}

z finansowyó
środków
w&asnych,
środkówz
innych
źrrideł, w tym
wpłat
i optat
adresatów
zadania
plbticznąol7}

z tąp
do pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji {w zł)

Koszt
całkowity (w
zł)

N
}
7ol<
oc!o
Nąo



Ko6zty
nrerytoryczrel8}
po stronie -
(nazwa
Ofererrta)l9):1)
I]K§ Silesia
Mikdów

1 Kosty
ędziowania 9 200

Os. 1 80o,o0 1 200n00 200,0o
400,00

2
zatrudnienie
opiekunów

4
20o Os

ffi,{ls 60o 00 ooOs zoo,oo

3

Nagrody i
napje 3

300

Rycz/
trurrie
i 9m,00

70o,00 200,00 0,o0

4 Transpoń -
zakup paliua 3 300 Rycz.

/turn
iej

900,00 7ao,oo 2oo,00 o,oo

ll
Ko§zty ob§łĘ20}
zadania
plbticznego, w
tym koszĘ
administraryjne
po stronie...
(nazwa
Oferenta;t9}'
1) UK§ Silesia
Mikołów

0,0s OrS 0,00
0,00

lii
lnne koszty, w
tym koszty
wyposażenia i
pronncji po
stronie ... (nazwa
Oferenta;19)'
1) UK§ Siksił
Mikokńw

0rffi o,(B 0,00 0,00

lv Ęółem: 44ffi 3 200 600 6{n

-7 -



2. Przewidywane żródta finansowania zadania publicznego

1 Wn J1 3}ffizl 7ż,73 oń

2 5rodki finansowe własne' 600 zł 13,64%

3
@ źródeł ogółem (środh /inansowe
wymienione w pkt 3.1-3.3)11) 0,00 zł O o/o

3.1 @aniapublicznego'" 0,00 zt a%

3-7

licznych (w szczególnosci :

dotacje z budżetu państwa tub budżetu jednosth sarnorządu , . ,1,1
terytónatnego, funduszy celowych, sroki z funduszy stru kturalnych )''' 0,00 zt o%

3.3 pozostiłe"l 0o 00 zt O o/o

4

-WRłi ósobowy (w tym świadczenia wotontariuszy i pra€a §poteczna

członków) 600 zt 13,63%

5 440[l.zł 1oo%

3. Finansowe srodki z puDtlcznyc

Nazwa organu administracji
pubticznej tub innej
jednosth sektora fi nansów
pubticznych

kwota srodkow
(w zt)

Tń6inacja o tym cry wniosek
(oferta) o pr4znanie środków

zostat(-a} rozpatnony(-a)
pozytywnie, cry też nie

został(-a) jeszcze
rozpatrzony{-a)

Termin rozpatrzenia w
przypadku wniosków

{ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty

Nie doĘcry TAK/NlE,,

Nie doĘczy TAK/NlE,)

Nie dotycry TAK/NlE''

Nie doĘczy TAK/NlE')

4, Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Zadańę Silęsia Cup realizowane jest w rarnach Prclektłl Silosia, funkcjonującego w dzielnicY Orzegów

od lutego 2013 roku. projekt Silęsia jest przedsięwzięcierą przeniesionlłn na Polski grunt,

realizowanym w Wielkiej Brytanii, pod nazwą Gręęnhousę, Rezultaty" osĘgnięte w pocątkowym

etapie funkcjonowania Projekru Silesia r_ac}ącajądo kontynuowania przedsięwzięcia w następnym roku

szkolnym.

V. lnne wybrane informacje dotycząpe zadania pubticznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania Pubticznegozz)

ęrownictwo stowarzyszenia UKS Silesia

Mikołow, osoby od wielu |at rwiązanę z praą fia rzęcz młodziezy, sportu i kultury flzycznej,

zdrowego sĘlu zycia i wychowan ia ptzez sport, z wielolętnim doświadczeniem w PracY na terenie

kraju i za granicą. Do realizacji projektu swoją wspołprace zadeklarorvąły równieŻ osobY związane

_8-



l
. Pannu śrr,. Michała u @prr"dsięwzięcra ńer.*""a będ"ie ptzez osoby

posiadające doświadczeńe w organ tzacy różmych projektów:

Zbigniew AĄardoń, Ks. Krystian Łagowski, WiKoria Król,

3. Dotychczasowe
(ze wskazaniem,

o wotontariacie

doświadczenia w realizacji . 
zadań pubticznych. p1:!n"go rodzaju

Kóre z tych zadań |."utiio*"n. byty we *rffpŃ ź administracją pubticzną)

4. lnformac ja, czyoferent/o{ęrenei1) p.zewiduje$ą) ztecacreatizację zadania publicznego w trybie,

o Kórym mowa * 
",*.ii "ri.iuiiu*y,. 

d"i;2; k*;mia 2003 ,.'o iriututrrŚci Po4Ytku Publicznego i

?i!ni:,"il!I} jj;"-," pubticzne w catoki mieści sĘ w zakresie dziatatnoki PoŻYtku PublicznegP

oferenta /ede+entó+r";

2) w ramach sktadarrej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel)opiat od adresatów zadania;

3)oferent/efułenei" ;l,tl,d' ,*ią,unyi-liinineńą"fertą do dnia 28,1 1,2O13,;

4) w zakresle związaiim';*;ó; ńonkursem óf".t, w tym z gromadzeniem, prz9twarzanlem t

przekazywa"i", d;l;:ń ;;;,#ó;ń;; i;ń; ;prowadzaniem ich do s'rstemów informatYcznYch'

,
Z.Zasoby rzec7oweoferenta/oferentówl)prz"wiryJane 

do wykorzystania przy realizacji zadaniaz3)

1. Komputeą
ż. Telefon,
3. Drukarką
4. Samochód,
5, Sprzętnagłośnieniowy

6. Kamera

uks silesia Mikołow jest podmiotem działająeyn od listopada 2011 roku i jako stowarzyszenie

posiada znaczący już dorobęk rv organizacji rożnych przedsięwzięc (turnieje sportowe i

rękręacyjne , obózsportowy, piojekt Silesia adresowany do trudnej rŃodzieĘ w Rudzię Sląskiej),

'Kierownictwo i członkowie stowarzyszęnia to doświadc zęni, dzialacze sportowi, w tym, takze

doświadczeni trenerzy, osoby nagrodzone zło§ryni odznakami zasłużonegoDzińaczł sportu, przez

Ministra Edukacji i Sportu oraz Związkowl.rni. Wielę przedsięwzięć 1IKS Silesia Mikołow

realizowanych było w ścisłej wspóĘracy zlJtzędemMarszałkowskim, Urzędami Miast: Chorzów'

Katowicę, Siernianowicę 51. i świętochłowicę oraz zę Zwtązkami Sportowymi i Związkiem

Metropolitalnym oraz Miejskim ośrodkiem sportu i Rekreacji w Mikołowię i osiR_em skałka

9-



osoby, których te dane dotyczą ztoĄty stosowrE oŚwiadczenia zgodnie Z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osoLowych (Dz. U. z7ffi7 r. Nr 101 ,pz.976,.z WŻń- zm\;

5) oferentfferencil)sktadająry niniejsząofertę nie zatega(.ja}/Zateg+ją}" z optacenlem

należności z tytutu zouowiązin poaatXÓwych/ składek na ubezpieczenie sPołeczne'};

ó)dineot<reśuńewczęścitniniejsze1ofeńysązgodrrez@/wtaściwą
ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatącznikach
i faKycznym

ir;formacje są zgodne z aktuatnym stanem prawnym

L; Cż1l\ i IVlr5 (] KLu B 5i)0 iłTOlVY
ll{"!i ;*r! ś ll
,,rlLL}iFĄ

i- ,-:l -, , ,1] ::,-,],.,..
.:._:.,'., :::-:]]]]- \ : : ,, ,. ,, ]j

oferenta/oferentów1)

Data 02.08.2013

Zatączniki:
1.Kopiaaktualnegoodpisuz@1ilrgorejestrutubewidencji2a)
2. W 

'praypadku 
ÓborJ innegg sposobil reprezentacli podmiotów sktadających ofertę wsPotną niŻ

wynlńa;ąćy z Krajówego nelestru Sądowego tub innego wtaściwe.go rejestru - dokument

pót*i"i.iri; ący tipowiznie ńie do dzi atania w i mieni u ofe re nta ( -ów ).

Poświadczenie ztożenia ofertyzs)

Adnotacje urzędowez5)

fl Niepotne6rreTt<rełiiT

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań pubticmych okreśtonych W ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dziatatnoŚci pożytku

publicznego i o wolontańacie.

3) Każdy z oferentów sktadająrych ofeńę Wspótną prżedstawia swoje dane, Kolejni oferenci dotączają właŚciwe po[a,

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacYjnej okreŚloną na Podstawie

obowiązujących przepisów, w szczegcńności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

pzepisów o st*unku państwa do Kościota Katotickiego w Rzeczypospotitej Potskiej, o stosunku Państwa do innYch kqŚciotów i związków

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeti ió cele statuto^re obejmują Prowadzenie działalnoŚci PoŻYtku

publicznego, uczniow§kie kluby spońowe, oóotnicze straże pożame oraz inne. NaleĄ zaznac4yĆ odpowiednią formę lub wpisaĆ inną,

5) Podać nazwę właściwego €eśru lub etĄ,idencji.

ó) \ł/ zateżności od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstał,

7) osiedle, sotectwo lub inna jednostka pomocnicua. wypetnienie nieobowiąkoare. NateĄ wypetnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do

reatizacii ma byĆ realizowane w obrębie danej jedno§tki,

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołeca€go Warszawy,

9) Dotyc4/ oddżatów terenowych, placówek,i innych jednmtek organizacyjnych oferenta, NateŻy wypetniĆ, jeŚti zadanie ma byĆ realizowane w

obrębie danej jednostki organizaqyjnej.
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l0} l.|ateży okreśtić, czy podstawą ą zasady okeślone \ĄwsŃ{nej. 
---!-'rĘ { *ĘUY 

'tre$one w statucie' P€'nornocnictwo, Prokura cż} też inna podstawa, Dotyczy tytko oferty
t') wypetnić rytko w przypadku ubiąania §ię o dofi'ansowanie inwe§tycji.
12) op|s musi być spólny z harmonogralnem i kosztorysem, w przypadku ofeffy w§Ńtnej - nateży wskazać dokladny podaai dzlatań w ramachrealizacji zadania pubticznąo między sktadającymi ofertę u/spdną. t13) w harmonogramie nateży podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszcząótnyó działań oraz liczbowe określen,e §kali działań planowych
ffir".xHl"T::rfi*' {tzł, miar ad€k$/atnych dla danego zadaniia pubłicznego, np. liczba świadczeń ud-elanych tygodniowo,
14) opis zgodny z kosztorysem.

1 5) NateŻY oPisaĆ zakł'adane rezuttat, zadania Pubticzłego , czy Ędą trwale oraz w jakirn stopoiu reatizacji zadania prżycryni się dorozwiązania probtemu społecznąo lub źąodzi jĘo negaty^,ne §kutki.1Ó)NateŻYUwzgtędniĆłV'z!'stkiePtarrtvaneloszty,wszczegótrn:icizakupuustug, 
zakupurzeczy,wynagrodzeń.17) DotYczy jedynie ri/spierania zadania pubticznąo,

18) Nalezy wpisać koszty bezpośrednio zń,liązane z cetem realizolranego zadaniia pubtlcznego.19) W PrryPadku ofertY WsŃtnej kołejni oferenci dotry-rają do tabeli ;nforrnacie o sr^,oich ko§łach.20) NateŻY wPisaĆ kosztY a'rriązane z obnłĘą i admini§tracją realizowanego zadania, które anriązane są z wykonywaniem działań o charakterżeadminlstracyjnym , nadzorczymi kontrotnym, w tym obstugą Rnan'evą i prawna pro,€ktu.21) Wypełnienie fakultatywne - urnożiwia ."*u..i" * urn.
załącaik nrżdorozporządzeniaMinistrapraclipolrty*i,'l:ff.ffillffi:rfl;,jJl;;:§l:;T:.n,;--

;#"'::ffi'J"'o',,:fi;.'"*'* Puutl*ęo o-' *'*" 
'p,u**aania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania

22) lnforrrracje o kwatifikacjach osób, kóre Ędą zatrudnio
przypadku oferty wsŃlnej nateł prżyporżąd-*," .**'[;3J};iilffi::ff;.;:. krłalifikacjach rĄ,olontańuszy. w
23) NP' tokat' sPrzęt' matefiaty, !{ Pr:zYPadkri oferty wspólrn; nateży prłyporząd*ować zasoby rzeczowe do dysponująrych nimi oferentów.;;iffi;:il:Tffi;T*tr*" rurcv..o,v* i prawnym, ni€zależnie od t€go, kiedy został wydany.



Mikołów, 08.05.2013r.
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Z^ŚWIADCZENIE

ZaŚńadcza się, że w ewidencji Uczrriowskich Kiubów Sportowych prowadzonej przaz

Starostę Mikołowskiego pod nr 5l2a11 wpisany jest Ucariowski KIub Spońowy ,o§IL§§IAr'.
Aktualna siedziba Klubu mieści się w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30.

W skład ZaruąduKlubu wchodzą:
Prezes - Zbigniew Mardoń
Członek Zarządll- Rafał Lenań
Członek Zarządu - Ctzegatz Odrąrwałek.

Zgadńe z zapisem § 21 ust. 5 stafutu Klubu ,,Władnym do reprezentowania Klubu na
zewnąttz, zaciągańa zobowiąań,w imieniu Klubu oraz występowania w jego imieniu wobec
irrnych podmiotów j est :

a). jednoosobowo Pręzes ZatząduKlubu, lub
b)- dwóch innych Członków Zaruądułącznle,posiadającyeh specjalne upoważnienie, wydarre, ptzezPręzesa Zarządtf'.

Dokonano zapŁaĘ opłaty skarbowej zgodnie zzńącnli7aem do ustawy o opłacie skarbowej
zóńa 16listopada ża0&. Q.t.Dz.U.2012.128ż. zpóźn.zmianami) wwysokośa 17,0a ń;
nr dowodu vypłaty Sn 859254.
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