4_ Załącznik do konkursu KST.524.9.2019
z dnia 6 sierpnia 2019
Kędzierzyn-Koźle, ..........................................
………………………...........……
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

OFERENTA

W związku z ubieganiem się przez nasze stowarzyszenie tj. ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. z siedzibą
…………………………………………………………………………………….. o wsparcie realizacji
zadania publicznego ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle oświadczam (-my), że:
1. nie ubiegam (-my) się o środki finansowe z innych źródeł budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
na to samo zadanie;
2. nie zalegam (-my) z płatnościami wobec Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz nie zalegam (-my)
z płatnościami wobec gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu umów cywilno-prawnych;
3. jestem (-śmy) właścicielem (-ami) rachunku bankowego nr: …………..............................………
…………………………………………………………

i zobowiązuję (-emy) się do zachowanie

wskazanego rachunku bankowego do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą
Kędzierzyn-Koźle dotyczących realizacji przedmiotowego zadania;
4. przeciwko nam nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego;
5. jesteśmy podmiotem prowadzącym księgowość: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

-

pełną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395 z późn. zm.);

-

uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów w rozumieniu jw.;
nie prowadzimy księgowości zgodnie z ustawą jw., gdyż jesteśmy parafią lub inną
kościelną osobą prawną nieposiadającą statutu organizacji pożytku publicznego.

6. przestrzegam (-my) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 z późn. zm.);
7. zapoznałem

się

do zarządzenia Nr

z

treścią

ogłoszenia

konkursowego,

która

jest

załącznikiem

/KST/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia .……sierpnia

2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku –
etap II.

Niżej podpisana (-ne) osoba (-by) posiada (-ają) prawo do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta zgodnie ze statutem organizacji lub innym dokumentem czy rejestrem …………………………
……………………………..……………...
(Nazwa rejestru)

……….………….……………………………………………............…..
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

