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WZOR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

Zalaczniki do rozporzftdzenia

Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia ................ (poz.......)

Zalicznik nr 1

.......................................
Data i miejsce zlozenia oferty

(wypeinia organ administracji publicznej)

ORGANIZACJI POZARZ, DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST.
3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r . 0 DZIAt.ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

10 WOLONTARIACIE ( Dz. U. z 2010 r . Nr 234 , poz. 1536)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ZADANIE RELIZOWANE ZGODNIE Z ART.19A USTAWY
0 POZYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE Z DNIA

23 KWIETNIA 2003

..............................................................
(rodzaj zadania publicznego2 )

...WSPARCIE W ORGANIZACJI FESTYNU RODZINNEGO
(tytul zadania publicznego)

w okresie od .01.09.2012........... do ....15.10.2012........

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ
URZAD MIASTA WODZISLAW SL.

..............................................................
(organ administracji publicznej)

skiadana na podstawie przepisow dzia#u II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferent6w'"3)

1) nazwa : ... Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem M.B.Wszechposredniczki task

2) .44-300 Wodzis#aw Sl. Ul.ks A.Roboty 6 ........................................................................................

2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie () fundacja

x) koscielna osoba prawna () koscielna jednostka organizacyjna

( ) spoldzielnia socjalna () inna .......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

.G16wny Urzad Statystyczny Krajowy Rejestr UrzQdowy Podmiotow gospodarki Narodowej 040088239

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: e^ ........................................................

5) nr NIP: .....647-22-11-813 ..................................... nr REGON............ 040088239.......................

6) adres:

miejscowosc:..... Wodzis#aw SI ................................. ul. ks. Roboty 6...................................................

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7 ......Jed#ownik .........................................

gmina:........... Wodzis#aw SI ................................. powiat:8) ...... Wodzisfawski................... .........................

wojewodztwo:... Slaskie ..............................................

kod pocztowy: ... 44-300 ............... poczta:... Wodzisfaw SL...................................

7) tel.: 324530000 .................................. faks:.....................................................

e-mail: ................................ http:// ...............................................

8) numer rachunku bankowego : 09 1050 1403 1000 0022 2092 3896.

nazwa banku : ...... ING BANK SLALSKI ...................................................................

9) nazwiska i imiona osob upowa2nionych do reprezentowania oferenta /oferentow'):

a) ... Ksiadz proboszcz E. Kroliczek .......................................................

b) ... Kuhn Barbara - czfonek Duszpasterskiej Rady Parafialnej ............

c) .............................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o ktorym mowa w ofercie:9)

11) osoba upowazniona do sk #adania wyjasnier dotyczacych oferty ( imiq i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

........Kuhn Barbara 510-208-598 .......................................................................................................



12) przedmiot dzia#alnosci po2ytku publicznego:

a) dzia#alnoso nieodptatna pozytku publicznego

Opieka nad rodzinami dotkni@tymi patologia spo#eczna;
Opieka nad dziecmi z rozbitych rodzin;
Organizacja wolnego czasu dla dzieci i m#odziezy

b) dzia#alnosc odp#atna pozytku publicznego

Nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci'> prowadzi/prowadzq" dzia#alnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorcow ....................................................................

b) przedmiot dzia#alnosci gospodarczej

Nie dotyczy

H. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej'o)

Nie dotyczy



III. Szczego#owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Z okazji 60-lecia poswiecenia naszego Parafialnego Koscio#a pod wezwaniem Matki Bozej

Wszechposredniczki f_ask w Jed#owniku, pragniemy zorganizowac Festyn Rodzinny. Has#em

Przewodnim tego przedsigwzigcia bQdzie Rodzina Koscio#em Domowym.

Celem imprezy jest :

- uczczenie jubileuszu 60-lecia poswiQcenia Koscio#a

- integracja srodowiska rodzinnego i lokalnego

- promowanie zdrowego stylu zycia, poprzez sport i rekreacj@

- promowanie trze±wego stylu zycia podczas imprezy bezalkoholowej.

Zgodnie z wyznawanym kodeksem wartosci i etyki, zadbamy o dzieci z rodzin uzaleznionych od

alkoholu. Wspolne gry i zabawy, pozwola im oderwac si@ od smutnej rzeczywistosci.

Spotkanie to maze byc wsparciem w przetrwaniu trudnego okresu w ich zyciu.

Jednoczesnie poprzez realizacjg imprezy bezalkoholowej, pragniemy promowac abstynencje jako

samo opanowanie.

Chcemy pokazac m#odemu pokoleniu ze abstynencja, to mozliwosc wpiywania i kierowania swoim

zyciem. Poprzez umiej@tny dobor dobrych wzorcow, pragniemy pokazac jak mo2na si@ nauczyc siQ na

Nowo wysiiku w zdobywaniu tego co trudne, co cziowieka rozwija, zbliza do Boga i drugiego

cziowieka.

Poprzez prezentacjg postaw ludzi, wywodzacych si@ z naszego srodowiska, ktorzy osiagn@li sukces

zyciowy /artysci, muzycy, historycy /, bQdziemy promowac swiat wartosci i mi#osci spo#ecznej.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego , opis ich przyczyn

oraz skutkow

Wsrod osob zamieszka#ych w naszej parafii, znajduja sig rodziny dotknigte na#ogiem alkoholizmu i

patologii spo#ecznej. Miejscowa spo#ecznosc potrzebuje integracji i wspbinych dziatan, ktore bgda

Przynosi#y wymierne korzysci spo#eczne.



3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Mieszkahcy parafii w Jedtowniku oraz gosci z pozostatych dzielnic Wodzistawia I.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem wjaki sposob przyczyni siq to do podwyzszenia standardu

realizacji zadania.")

Nie dotyczy

5. Informacja , czy w ciggu ostatnich 5 lat oferent /oferenci ' ) otrzymat/otrzymali') dotacjg na

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore

zostaty dofinansowane, organu ktory udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .")

Nie dotyczy

6. Zakiadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Poprzez wspolne gry i zabawy dzieci i rodzicow pragniemy wzmocnic wigzi rodz+nne

Wspolnie mito spgdzony czas pozwoli na integracjq spolecznosci lokalnej dzielnicy Jedlownik, oraz

mieszkahcow innych dzielnic Wodzistawia SI.

Zaproszeni goscie wywodzacy siq z Jedlownika, ktorzy osiagngli sukces zyciowy i szacunek

spoteczenstwa,bgda promowac swiat wartosci i umacniania pozytywnych wzorcow zachowan .

Poprzez zaangazowanie w organizacjq festynu , wsrod mieszkancow dzielnicy Jedlownik,

pragniemy poglQbic umiejQtnosci wspottworzenia i tworzenia pozytecznych zadan w spolecznosci lokal



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Parking przy Kosciele parafialnym w Wodzis#awiu L. - Jedtowniku

8. Opis poszczegolnych dziatan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Aby zorganizowac przedsi@wzi@cie, jakim jest festyn parafialny, b@dzie powofany Komitet organizacji

festynu, ktory podejmuje wiazace decyzje. Na pierwszym spotkaniu Komitet ustali zakres obowiazkow

poszczegolnych cz#onkow Komitetu.

Zadania do wykonania to:

- zorganizowanie sceny, nagfosnienia i oswietlenia

- zorganizowanie namiotow, sto#ow i krzesef

- zaproszenie wykonawcow do wystQpow artystycznych i sportowych

- zorganizowanie atrakcji dla dzieci i m#odziezy (zabawy, konkursy)

- zorganizowanie stoiska medycznego (badanie cisnienia, cholesterolu)

- zakup art. spozywczych i napojow



9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od...01.09.2012... do...15.10.2012......

Poszczegolne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania poszczegolnych dziafanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego14) dziafar publicznego

1. Spotkanie Komitetu 01.09.2012 Parafia pod wezwaniem MB

organizacyjnego Wszechposredniczki task w Jed#owniku

2. Dziafania w zakresie wynajmu 01-08.09.2012

sceny, nag#osnienia i

oswietlenia

3. Dzia#ania w zakresie wynajmu 02-10.09.2012

namiotu wraz z wyposazeniem

4. Pozyskiwanie artystow i 02-20.09.2012

wykonawcow

5. Pozyskiwanie sponsorow 02-22.09.2012

6. Zakup nagrod 02-22.09.2012

7. Zakup sfodyczy, napojow 15-22.09.2012

8. Zakup wyrobow cukierniczych 21-22.09.2012

9. Przygotowywanie wyrobow 22-23.09.2012

gastronomicznych

10. Prowadzenie festynu 23.09.2012

11. Ocena przedsicwziccia na 30.09.2012

spotkaniu Komitetu

12. Rozliczenie zadania 30.09.2012-

15.10.2012

10. Zakiadane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Realizujac zadanie publiczne ,jakim jest festyn rodzinny, zak#adamy, i2 w spofecznosci lokalnej w

dzielnicy Jedlownik, zostanie pog#cbiona i wzmocniona wiz rodzinna i spo#eczna.

Organizujac imprezc bezalkoholowa,pokazemy, ze mozna sic dobrze bawic bez spozywania uzywek

,trzeba miec tylko pomys# na zagospodarowanie wolnego czasu.

Dzicki prezentacji zaproszonych gosci kt6rzy osiagncli sukces zyciowy i szacunek spo#eczny,

uczestnicy festynu doswiadcza umocnienia pozytywnych wzorcow zachowar i chcci do nasladowania.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj kosztow:

Lp Rodzaj kosztow Koszt z tego do z tego z finansowych Koszt do pokrycia
N catkowit pokrycia srodkow w#asnych, z wk#adu osobowego, w tym

y z srodkow pracy spotecznej cztonkow
(w z#) wnioskowan z innych zrodet, w tym i swiadczen wolontariuszy

ej dotacji wptat i optat adresatbw (w zt)

o m (w zt) zadania publicznego17 (w
E zt)

V N

0

N

0

I Koszty merytoryczne
po stronie ...(nazwa
Oferenta)19):
1) wynajem sceny,
nag4o§nienie 1 2100 szt 2100 0 2100 0
2) wynajem namiotu 1 2000 szt 2000 0 2000 0
3) nagrody
- puchary, 6 32 szt 192 192 0 0
- inne nagrody 20 19,10 szt 382 382 0 0
4) stodycze 50 20,52 op 1026 1026 0 0
5) lody 100 1,50 szt 150 150 0 0
6) napoje 642 5 op 3210 100 3110 0
7) wyroby

cukiernicze
- kotacz 5 120 szt 600 600 0 0
8) wyroby

gastronomiczne
art. miQso- 71 10 kg 710 0 710 0
w@dliniarskie

- art.spo2ywcze 179 10 op 1790 1050 740 0
9) wyst@p artystow 1 2000 szt 2000 0 2000 0

1 1500 szt 1500 0 1500 0
1 500 szt 500 500 0 0

10) prace
wolontariuszy

- 10 osbb x 56 560 6 h 3360 0 0 3360
godz.
10 osob x 10 80 6 h 480 0 0 480
godz.

II Koszty obstugi
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie ...nazwa

Oferenta) 9)
1) .........
2) ........

III Inne koszty, w tym
koszty wyposa2enia i
promocji po stronie ...
(nazwa Oferenta) 19)

1) ........
2) ........

IV Og6tem: 20000 4000 12160 3840



2. Przewidywane Trod#a finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

4000 zf 20%

2 Srodki finansowe wfasne

3000 z# 15%

3 Srodki finansowe z innych zr6def og64em (srodki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3) ")

......... Zf ........%

3.1 wpfaty i opfaty adresat6w zadania publicznego

.........z# ........%

3.2 srodki finansowe z innych 2r6de4 publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub bud2etu jednostki samorzadu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17

......... Zf ........%

3.3 pozostafe'
wpfaty od darczync6w

9160 zf 45,80%

4 Wkfad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spofeczna

cz4onk6w) 3840 zf 19,20%

5 Ogofem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

20000 zf 100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21)

Nazwa organu administracji Kwota srodk6w Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zf) wniosek (oferta) w przypadku wniosk6w
finans6w publicznych o przyznanie srodk6w (ofert)

zostaf (-a) nierozpatrzonych do
rozpatrzony(-a) czasu zfozenia
pozytywnie, czy tez niniejszej oferty
nie zostaf(-a) jeszcze
roz atrzon -a

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/N I E

TAK/NIE

wagi, kt6re moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



V. Inne wybrane informacje dotyczgce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Cz#onkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Czionkowie grup parafialnych

Parafianie

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow') przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Parking przy Kosciele

Oswietlenie

Dostgp do energii i wody w budynkach parafialnych

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

ktore z tych zadan realizowane by#y we wspo#pracy z administracja publiczna).

4. Informacja, czy oferent/oferenci" przewiduje(-a) zlecac realizacjq zadania publicznego w trybie,

o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci po2ytku publicznego

i o wolontariacie.



Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sib w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/aferw');

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pe4iefanfc/niepobieranie') oplat od adresatow zadania;

3) oferent/oferenci'l jest/sa') zwiazany(-ni) niniejsza oferty do dnia ...4.5, 4 D : Z04 z1. 11 ,

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a take wprowadzaniem ich do system& , informatycznych, osoby,

ktorych to dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/ seer-?, skladajacy niniejsza oferty nie zalega (-j;q)/zntegnt-Tqja-z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne') ;

6) dane okreslone w czgsci I niniejszej oferty sa zgodne z /wla§ciwa

ewidencja');

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sat zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

...................................
Rzymskokatolicka Par;
M .B. Wszechposredniczki L

ul. ks. A. Roboty 6
44-300 Wodzisfaw Sl. - Jedlowp-,
tel. 4530000, NIP 647-22.11- 1

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osbb upowaznionych

do skladania oswiadczer woli w imieniu
ofe re n to/o fe re n tow'

Data ...... ..O . 08 Z0 1;2 3....................................

Zalaczniki:
('J Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego , innego rejestru lub ewidencji24^

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajacych ofert@ wspolna nit
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy
upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzgdowe25)

') Niepotrzebne skreslia.



2) Rodzajem zadania jest jedno lub wigcej zadan publicznych okreglonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnogci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferentow skladaJ4cych oferty wsp6ln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaJ4 wlagciwe pola.
4) Forma prawna oznacza forme dzialalnogci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreglon4
na podstawie obowiazuJ4cych przepisow, w szczegolnogci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne dzialaJ4ce na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do Kogciola Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kogciolow i zwigzkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnogci sumienia i
wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuJ4 prowadzenie dzialahiogci po2ytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nale2y zaznaczye odpowiedniq forme lub wpisae inn4.
5) Podac nazwc wlagciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznogci od tego, wjaki sposob organizacja lub podmiot powstal.
') Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowi4zkowe. Nale2y wypelnie jezeli zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obr@bie danej jednostki.
8) Nie wypelniae w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypelnie jegli
zadanie ma bye realizowane w obrcbie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nale2y okreglie czy podstaw4 s4 zasady okreglone w statucie, pehhomocnictwo, prokura czy te2 inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wspolnej.
11) Wypehiie tylko w przypadku ubiegania sic o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazae dokladny
podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego micdzy skladaJ4cymi oferty wsp6ln4.
13) W harmonogramie nalezy podae terminy rozpocz@cia i zakonczenia poszczegolnych dzialan oraz liczbowe
okreglenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania
ublicznego, np. liczba gwiadczen udzielanych tygodniowo, miesiccznie, liczba adresatow).
4) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Nale2y opisae zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bcd4 trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania
przyczyni sic do rozwi4zania problem spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nale2y uwzgl@dnie wszystkie planowane koszty, w szczegolnogci zakupu ushzg, zakupu rzeczy, wynagrodzefi.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nale2y wpisac koszty bezpogrednio zwi4zane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dol4czaJ4 do tabeli informacjq o swoich kosztach.
20) Nale2y wpisac koszty zwi4zane z obslug4 i administracJ4 realizowanego zadania, ktore zwi4zane s4 z
wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslug4 finansow4 i
prawn4 projektu.

21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16 ramowego
wzoru umowy, stanowiqcego zalgcznik nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
.................................... w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania
publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore bcd4 zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporz4dkowae zasoby kadrowe do dysponuJ4cych nimi
oferentow.

23) N p. s rz t material . W r adku ofertyp• p @ , y p zyp wspolnej nalezy przyporz4dkowae zasoby rzeczowe do
dysponuJ4cych nimi oferentow.

24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.
25) Wypefnia organ administracji publicznej.



GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY, Al. Niepodleglosci 208,00-925 Warszawa

Podstawa prawna: rozporzddzenie Rady Ministrow z dnia 27 lipca 1999r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763)

sy->r KRAJOWY REJESTR URZTDOWY PODMIOTOW GOSPODARKI NARODOWE.J

URZAD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
40-158 KATOWICE, UL. OWOCOWA 3
tel: (0-32) 2580401-6, faks : (0-32) 2585155

ZASWIADCZENIE

data 24- ()o --I(i f) 5

o numerze identyfikacyjnym REGON

Za§wladcza sic, ze na podstawie zlozonego wniosku, osoba prawna
o nazwie PARAFLA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MATKI BOSKIEJ WSZEC'HPOSREDNICZKI LAST:
i siedzibie w vvojew6dztwo SLASKIE

powiat WODZISLAWSKI, gmina/dzielnica WODZISLAW SLASKI

adres WODZISLAW SLASKI, UL. WLADYSLAWA ROBOTY 6
44-300 WODZISLAW SLASKI

otrzvmala numer identyfikacyjny REGON:

040088239

Do powvzszego numeru przypisane so, m.in . nastcpuj4ce informacje

Szczegolna forma prawna 50 KOSCIOL KATOLICKI
Wlasnosc 215 WLASNOSC PRYWATNA KRAJOWA POZOSTALA

Rodzaj prze% azajgcej dzialalnosci:
it Polskic1 f:/asyftiacji Dzia1a /nosci (PKD) 9131Z DZIALALNOSC ORGANIZACJI RELIGIJNYCH

Liczbajednostek lokalnych: 1

Zaswiadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnvm drukowane sa
odr^bnie

ZA ZGODNOSC
Z ORY ^NA^,EM

D O

rbur.z K-iih"

I ^^ prr,padku ntezgodnosci pow-,1 szych danyeh ze stanem faktycznym nalezy zgtosic korekt% « micj^.u "u ^:ntanri astcia^+.;z nia
niez«loznie p(-, ich stwierdzeniu.

2 kontaktach urzcdow ch i z%viazanych z obrotem gospodarczym naleiv poslugiwad sig zaswi4 czent m o idxu c numer ident ill'.
REOO\ a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczgciach fmtowych i do ach utz7dow' h i.u^. 413. um. 3 ?. t ^u z dnia

1995czer ea r. o star stvice publicznej - Dz. U. Nr 88, poz. 439 z pozn. zm.),
3 zmiann ww cechach objztych %-pisem do rejestnt nalezy zglaszac w ciqgu 14 dni od j - tc+ wi.ad enia (art. -{'__ uct

i 4 %Vw. usta%V% ). Ltt ^}z t pc t -

ST RS 1 • ^JM;TA

URZAD STATYSTYCZNY
ul Owocowa nr 3

PW ^ '1U58 KATOWI+^'_=
identyfikator 000331582

Justyr `Kostecka-Geb,rnwvsk

pis osobv' llpo«<IZnioncj

przez Dyrektora Urzedu St it sncz_ne«o)
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