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RTA REALIZACJI ZADANIA P

POUCZENT do sposobu wypďnianĺa oferty:
o{eĘ nalery wypehĺr \łĄĘcznĺe w biĄph pts$ĺdt polaÓ' zgodnie z ĺnsÍukcjami
oraz w pzypisach.
7az'Eąnb g/\iií'zdką' np.: ,pobielan'eYnĘrcbienanie- @Í1azj., b naĐy skĺeśli5 nĺelłBcirną odpo,'J*ťŁ p@oďa,vbjĺp
pľawidłową. Pzykład:',BeHłxanłeYniepobieľanie"''

l' Podstawowe informacje o złożonej ofercie

l l. Dane oferenta(-tów)

lll. Zakres nzeczory zadania publi cznego

í) Rodzaj zadania zawiera sĺę w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publĺcznego i o wolontariacie (Dz. U. z2018 r. poz, 45O, z późn. zm').
2)Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni.
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Mural z okazjĺ 'lOOJecia śmierci Bronisława Chącińskiego, patrona Szkoły
Podstawowej nr 4 i Honorowego obywatela Miasta Łuków

.07.2022

ural ,| Bronisławaśmierci cupa miętniający Miastaszkołypatrona Honorowego
Rok Bronisława Łuków'Miasta MuralustanowionyChącĺńskiego przez nazostanĺeRadę wykonany szczytowej

4nr oddziałamizSzkoýbudynku Podstawowej Bronisławatm.racyjnymilnteg odChącińskiego strony
1

,| 20Listopada Będzie narodzinpzedstawiał lekaza,postać orazśmierci PatronJegodaty naprs Szkoý
nr 4 i Honorowy obywatel Miasta Łuków
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z okazji 1O0-rocznicy
lława Chącińskiego

lWykonanie

lwVmiaracfi

na ścĺanie o new
ĺtoringu Íizycznego.
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Stowaľzyszenie ma za sobą jedno z zadań', którym była budowa nowego nagľobka' To zadanie udało

doktorzeo Bľonisławie topamięcikultywowania Chącińskim stowarzyszenie, któľego
nama celu o lekaľzu I wpľzywľóceniepamięci środowiskuspołeczriku ľozpowszechnianie eJJ

wykonać w zaplanowanym terminie.
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lV' Szacunkowa ka!kulacja kosztów realizacji zadania publicznego

V. oświadczenia

oświadczam(-my), że;

í) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie wzakresie dzialalności poĄfiku publicznego oÍerenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonej odplatnej clzĺałalności pożýku

publicznego;
3) oferentt / e{erensir skhdający niniejszą ofertę nie zalegafią)t / =aĘafĘf z opłacaniem należności z týulu zobowiązań

pođatkowych;

4) oferent' kĺ€f€n€i- składający niniejszą oÍertę nie zalega(-ją)' / załegatjąľ z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia spoleczne;

5)danezawartewczęścillniniejszeJofertysązgodnez@/innąwłaściwąewidencją*;
6) wszystkie informacje podané w ofercie oraz zalącznikach są zgodne z aklualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie a^,iązanym ze skladaniem oÍert, w tym z gromadzeniem, pŻetwarzaniem i p]zekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z pzepisami o ochronie danych osobowych.

Data 8 czeruca 2022 r
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(p.dľ/ľ"g3ĺí ĺ,$lĺ{9. Ef .p'ť ffff lp?50
osób upoważnionych do skladanla oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Załączniki:
1. Regulamin Stowazyszenia Zwykłego,
2. Uchwała nr 3l2o2'| Zebrania Założycielskiego stowaŻyszenia kultywowania pamięci o doktoze Bronisławie Chącińskim,
3. Wypĺs z Ewĺdencji Stowazyszeń Zwykých Starostwa Powiatowego.

I Umowa o dziďo (wykonanie muralu) 7 tyś
2. ł(esztł
3. ł&6zt3

7 tyś 7 tyś
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