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L.  dz. UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

podpis 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę  należy wypełnić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: npobieranie*iniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pableraeielniepobieranie.". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1.  Organ administracji publicznej, do którego 
adresowana jest oferta 

Burmistrz Miasta Mrągowo 

2.  Tryb, w którym złożono ofertę  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Granty na zadania w zakresie działań  na rzecz osób i grup zagrożonych 
3.  Rodzaj zadania publicznego" wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację  imprezy 

sportowej z działaniami profilaktycznymi. 

4.  Tytuł  zadania publicznego Mistrzostwa Polski Cross Country 

5.  Termin realizacji zadania publicznego21  
Data 
ro zpoczęcia 

8.08.2017 Data 
zakończenia 

30.09.2017 

II. Dane oferenta(-tów) 

               

   

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do 
korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

   

               

   

MSM Mrągows kie Stowarzyszenie Młodzieży 
11-700 Mragowo ul. Wojska Polskiego 6a 
REGON 281428125 

          

   

Bank Credit Agricole 71 1940 1076 3173 6158 0000 0000 

       

               

       

Tomasz Piórkowski 501558555 tomekoiorkowskiicloud.com  
insm.mractow0(d/qmail.com  

    

  

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane 
osób upoważnionych do składania wyjaśnień  
dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej, numer faksu, adres strony 
internetowej) 

      

            

               

               

  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

           

               

               

               

  

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup 
odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

  

               

 

Zadanie będzie polegalo na organizacji w dniu 02,03-09-2017 Zawoikm Spm-lowych w randze Mistrzostw Polski. Zawody rozegrane będą  na torze 
motocrossowym przy ulicy Przemysłowej w Mrągowie. Zawody rozegrane zostaną  w/g regulaminu Sportu Motocyklowego PZM i przy zachowaniu wymogów 
bezpieczeństwa dotyczących organizacji zawodów motocyklowych. 
Podczas zawodów będzie prowadzona profilaktyka z zakresu profilaktyki uzależnień  i rozpowszechniania materiałów informacyjnych dla młodziety. 

 

" Rodzaj zadania zawiera się  w zakresie zadań  określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

2)  Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 
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'e Stowarzyszenie Młodzieży 

Mrągowo. ul Wojska Pilskiego 6A

P. 	NI .7422246684  

społecz 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń  woli 
w imieniu oferenta) 

Data  7' 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Inicjatywa realizacji proponowanego przez nas zadania publicznego wyniku z konieczności mobilizacji mieszkańców Mrągowa, szczególnie dzieci i młodzieży, 
do poznawania sportów motocyklowych a co za tym idzie propagowanie nowych dyscyplin sportowych i zwrócenie uwagi młodzieży na inną  formę  aktywnego 
spędzania czasu, Ponadto niezwykle ważnym elementem jest profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Coraz więcej młodych ludzi jest uczestnikami 
kolizji drogowych, które spowodowane są  brawurą, alkoholem, itd. Stąd szczególną  rolę  odgrywa tu edukacja dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie im 
możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość  dodania kolejnych 

wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu pochodzących 
Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji'' 
(zł) 

do poniesienia 
ze środków 
finansowych 

 
własnych, środków 

 

z innych źródeł, 
wkładu osobowego 
lub rzeczowego'' 

(zł) 

Chronometraż  3500 3500 

Sanitariaty 800 800 

Puchary 2500 2500 2000 

Przygotowanie obiektu wg specyfikacji, prace 
porządkowe, doprowadzenie do stanu pierwotnego 

dróg dojazdowych oraz odcinków zastrzeżonych 
5200 3200 

Koszty ogółem: 12000 10000 2000 

Oświadczam(y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranielniepobieranie* świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

4) oferentioferenci* składający niniejszą  ofertę  nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  podatkowych; 

5) oferent*/oferenci* składający niniejszą  ofertę  nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

• 

Zalącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność  z oryginałem kopia aktualnego 
wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10 000 zł. 
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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