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Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„SIÓDEMKA” LEGNICA
59-220 Legnica, Rynek 34

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

9.03.2015 r., Legnica
Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA w trybie 19a

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W PIŁCE RĘCZNEJ

„FINAL FOUR”

 
(tytuł zadania publicznego)

w dniach 20.03-21.03.2015 r.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta

1) nazwa: Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” Legnica  
2) forma prawna:

( x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna           
 
(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………
             

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    0000292363

4) data wpisu, 14.11.2007 r.

5) nr NIP: 691-23-63-497,  nr REGON: 020434510

6) adres: 

    miejscowość: 59-220 Legnica ul.: Rynek 34

    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:
    
    gmina: Legnica powiat: legnicki
   
    województwo: dolnośląskie
 
    kod pocztowy: 59-220 poczta: Legnica

   

7) tel.: 768626708 faks: 768620539
  
    e-mail: msprsiodemka@wp.pl http:// www.siodemka.legnica.pl

8) numer rachunku bankowego: 72 2030 0045 1110 0000 0247 1630
  
    nazwa banku: Bank Gospodarki Żywnościowej o/Legnica

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Wiceprezes Zarządu - Piotr Pęczek

b) Sekretarz Zarządu - Tomasz Góreczny

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” Legnica

59-220 Legnica, ul. Rynek 34



Tel. 768626708, fax. 768620539

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Piotr Pęczek – tel. 669030090, 768626708

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego : szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie piłki 
ręcznej;

b) działalność odpłatna pożytku publicznego: 
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;

13)  jeżeli oferent  prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców : KRS 0000292363

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej

Nie dotyczy.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego:

administrowanie i prowadzenie targowisk i szaletów;

 



Po raz pierwszy w historii turniej finałowy Mistrzostw Polski będzie rozgrywany w formie 

„Final Four”. Uczestniczyć będą cztery najlepsze zespoły, które przeszły eliminacje; 

wojewódzkie , 1/8, 1/4 i 1/2 finałów Mistrzostw Polski. Do Legnicy Przyjadą:

1. MTS Kwidzyn

2. KS Vive Tauron Kielce

3. SPR Wisła Płock
Gospodarzem turnieju finałowego będzie MSPR „Siódemka - Miedź” Legnica.

2.  Opis  potrzeb  wskazujących  na  konieczność  wykonania  zadania  publicznego,  opis  ich

przyczyn oraz skutków 

 - kształtowanie rozwoju psychofizycznego w kierunku sportu i rekreacji sportowej, 

przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- tradycja organizacji w Legnicy imprez piłki ręcznej na wysokim poziomie sportowym;

- wzrost umiejętności organizacyjnych menedżerskich, kształtowanie młodzieżowych 

organizatorów;
- promocja i popularyzacja piłki ręcznej w regionie, kraju i na świecie ( relacja live w 

internecie0

- promocja Legnicy jako jednego z najlepszych na Dolnym Śląsku ośrodków.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem zadania jest młodzież w wieku 18-19 lat ( rocznik 1996 i młodsi ). Dla zespołu 

MSPR „Siódemka” Legnica udział w turnieju jest zakończeniem sezonu rozgrywkowego 

2014/2015. Drużyna trenera  Pawła Wity to chłopcy uczący się   w klasie sportowej  Zespołu 

Szkół technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy

Planowana, poprzez internet, radio, telewizję reklama stała – plakaty itp. akcja promocyjna 

imprezy spowoduje znaczny wzrost adresatów zadania. Szczególnie ważne będzie tu  

dotarcie do popularnych portali społecznościowych m.in. You tube, Facebook.

Akcja informacyjna będzie przeprowadzona w szkołach, klubach sportowych i podczas 

innych zawodów.

4.  Uzasadnienie  potrzeby dofinansowania  z  dotacji  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania

publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia

standardu realizacji zadania.

Nie dotyczy



5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji

związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,

organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji 

1. GMINA LEGNICA – 15.000 ZŁ – DOTACJA CELOWA NA 2009 ROK
2. GMINA LEGNICA – 3.000 ZŁ – DOTACJA NA ORGANIZACJĘ   MIĘDZYNARODOWEGO 
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ – MAJ 2009
3. FUNDACJA POLSKA MIEDŹ – 40.000 ZŁ – DAROWIZNA NA SZKOLENIE MŁODZIEZY I 
ORGANIZACJE OBOZU LETNIEGO – KWIECIEŃ 2009
4. GMINA LEGNICA – 5.000 ZŁ – SZKOLENIE GRUP SELEKCYJNYCH – LISTOPAD 2009
5. GMINA LEGNICA – 2 000 ZŁ – UDZIAŁ W ROZGRYWKACH MINI HANDBALL LIGI 
EUROPEJSKIEJ – LISTOPAD 2009.
6. GMINA LEGNICA – 4000 ZŁ – ORGANIZACJA MIEDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI 
RECZNEJ – GRUDZIEŃ 2009
7. FUNDACJA POLSKA MIEDŹ – 50.000 ZŁ – DAROWIZNA NA SZKOLENIE – 2010
8. GMINA LEGNICA – 22.000 ZŁ – DOTACJA CELOWA NA 2010 ROK
9. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WROCŁAW – 3.000 ZŁ DOTACJA NA ORGANIZACJĘ
   MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ „MIKOŁAJEK HANDBALL CUP
10. FUNDACJA POLSKA MIEDŹ – 100.000 ZŁ – DAROWIZNA NA SZKOLENIE – 2011.             
11.GMINA LEGNICA – 17.000 ZŁ – DOTACJA CELOWA NA 2011 ROK
12. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WROCŁAW – 5.000 ZŁ DOTACJA NA ORGANIZACJĘ
   MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ „LEGNICA HANDBALL CUP 2011”
13. GMINA LEGNICA – 5.000 ZŁ DOTACJA NA ORGANIZACJĘ
   MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ „LEGNICA HANDBALL CUP 2011”
14. GMINA LEGNICA – 20.000 ZŁ – DOTACJA CELOWA NA 2012 ROK

15. FUNDACJA POLSKA MIEDŹ – 100.000 ZŁ – DAROWIZNA NA SZKOLENIE – 2012.             

16. GMINA LEGNICA – 20.000 ZŁ – DOTACJA CELOWA NA 2013 ROK

17. FUNDACJA POLSKA MIEDŹ – 100.000 ZŁ – DAROWIZNA NA SZKOLENIE – 2013.             

17. GMINA LEGNICA – 24.000 ZŁ – DOTACJA CELOWA NA 2014 ROK

18. FUNDACJA POLSKA MIEDŹ – 80.000 ZŁ – DAROWIZNA NA SZKOLENIE – 2014.             

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

1. Propagowanie sportu piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Legnicy;
2. Promocja i popularyzacja zasad zdrowego, sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
– mieszkańców miasta Legnicy;
3. Promocja obiektów sportowych (hala sportowa) znajdujących się w zasobach oświatowych
i instytucji miejskich przystosowanych do uprawiania sportu piłki ręcznej w mieście Legnicy;
4.  Organizacja  i  udział  drużyn  piłki  ręcznej  w  rozgrywkach  sportowych  (regionalnych,
krajowych) prowadzonych przez powołane do tego celu związki  sportowe i  instytucje – w
różnych kategoriach wiekowych;
5.  Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników piłki ręcznej.

6. Promocja Legnicy i Zagłębia Miedziowego jako najlepszego regionu w Polsce w 

młodzieżowej piłce ręcznej.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 



 

Hala widowiskowo-sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków, ul. Lotnicza 52, Legnica.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

1. Powołanie komitetu organizacyjnego.
2. Zorganizowanie spotkań związanych z organizacją imprezy
3. Opracowanie listów intencyjnych do sponsorów, prezentacji  multimedialnej,

strony  internetowej  zawodów,  ostateczne  dopracowanie  loga  zawodów-
podjęcie.

4. Pozyskanie patronów medialnych – kampania reklamowa w mediach.
5. Przygotowanie plakatu i banerów reklamowych.
6. Zamknięcie listy sponsorów i zamówienie nagród indywidualnych w postaci

pamiątkowych  koszulek  z  logo  zawodów,  instytucji  wspierających  i
sponsorów

7. Zamówienie trofeów.
8. Druk materiałów reklamowych.
9. Wysłanie zaproszeń do gości honorowych.
10. Wysłanie komunikatów do szkół i klubów.
11. Informacje  dla  służb:  policja,  straż  miejska,  zatwierdzenie  planu

zabezpieczenia zawodów.
12. Kampania reklamowa bezpośrednia – w mediach.
13. Otwarcie  biura  zawodów  i  spotkanie  organizatorów,  rozdanie  materiałów

informacyjnych , prezentacja drużyn.
14. Organizacja zawodów.
15. Mecze  finałowe,  ceremonia  zamknięcia  zawodów,  wyjazd  uczestników,

sprawozdania i komunikaty do mediów.
16. Rozliczenie zawodów, podziękowania.
17. Rozwiązanie komitetu organizacyjnego zawodów.



9. Harmonogram

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1.Dalszy rozwój techniczno-motoryczny zawodników.
2. Przygotowanie do profesjonalnego uprawiania sportu.
3. Zdobycie najwyższych pozycji drużyny w tej kategorii wiekowej.
4. Zdobycie większego doświadczenia poprzez współzawodnictwo z drużynami z Polski .         
5. Zwiększenie liczby trenujących zawodników,
7. Promocja Legnicy jako jednego z najlepszych miast regionu w organizacji imprez 

młodzieżowych w piłkę ręczną.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20.03.2015 r. do 21.03.2015 r.

Poszczególne  działania  w

zakresie  realizowanego  zadania

publicznego

Terminy

realizacji

poszczególnych

działań

Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny

za  działanie  w  zakresie  realizowanego

zadania publicznego

1. Zapewnienie miejsca 

rozegrania turnieju – podjęcie 

współpracy z OSiR Legnica.

2.Zebranie Komitetu 

Organizacyjnego

3.Złożenie wniosku do ZPRP w 

Warszawie.

4.Opracowanie strony 

internetowej zawodów.

5.zamówienie materiałów 

reklamowych i nagród.

6. Wysłanie zaproszeń do gości 

honorowych.

7. Otwarcie biura zawodów, 

spotkanie z uczestnikami 

zawodów, rozdanie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, 

prezentacja drużyn, ceremonia 

otwarcia.

8. Organizacja zawodów.

II – 2015

II – 2015

III -  2015

III -2015

III – 2015

III – 2015

III-2015

III-2015

III – 2015

MSPR „SIÓDEMKA” LEGNICA



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego



1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
            

L.p.. Rodzaj kosztów Ilość Koszt Rodzaj Koszt Z tego do
Z tego z finanso-

wych
Koszt do pokry-

cia

  jedn. jednostkowy. miary całkowity pokrycia
środków wła-

snych, z wkładu osobowego

    ( w zł)
z wnioskowa-

nej środków z innych w tym pracy społecznej

    dotacji
źródeł, w tym

wpłat członków i świadczeń
    ( w zł) opłat adresatów wolontariuszy

        
zadania publicz-

nego  ( w zł)
I Koszty merytoryczne     

1 Opłata sędziów     
 prowadzących zawody 4 765,50 osoba 3 062,00 1 650,00 1 412,00  
 ( 4 sędziów x 4 mecze)     

2 Sędzia główny     
 obserwator ZPRP 1 842,00 osoba 842,00 800,00 42,00  

3 Noclegi i wyżywienie     
 sędziów     
 5 x 130zł= 650,- zł 2 650,00 doba 1 300,00 0,00 1 300,00  

4 Noclegi i wyżywienie     
 przedstawiciele ZPRP     
 5 osób x 130 zł= 650,- zł 2 650,00 doba 1 300,00 0,00 1 300,00  
5 Drukowanie plakatu     
 meczowego 1 400,00 szt 400,00 300,00 100,00  
6 Zakup wody mineralnej dla     

 zawodników i sędziów 1 290,00 szt 290,00 250,00 40,00    
      
II Koszty obsługi zadania     

 
publicznego, w tym kosz-
ty     

 administracyjne     
      
      

1. Obsługa medyczna     
 1 osoba 1 200,00 osoba 200,00 0,00 200,00  

2. Obsługa techniczna     
 (porządkowi) 2 100,00 osoba 200,00 0,00 200,00  

            
III Inne koszty, w tym koszty     
 wyposażenia i promocji     
1. Zakup koszulek     
 pamiątkowych dla     
 uczestników z logo 100 26,00 osoba 2 600,00 2 000,00 600,00  
 Legnicy     
            
IV Ogółem     10 194,00 5 000,00 5 194,00    
            

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego



1 Wnioskowana kwota dotacji

  5.000,- zł 49,05%
2

Środki finansowe własne

  5.194,- zł 50,95.%
3

Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki 
finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)

……… zł ……..%
3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

……… zł ……..%
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności:

dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z 
funduszy strukturalnych)

……… zł ……..%
3.3

pozostałe

……… zł ……..%
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 

członków) ……… zł ……..%
5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)

10.194,- zł 100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, 
czy wniosek (oferta)
o przyznanie 
środków został (-a) 
rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, czy też 
nie został(-a) 
jeszcze 
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia  
– 
w przypadku 
wniosków (ofert) 
nierozpatrzonych do 
czasu złożenia 
niniejszej oferty 

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)



Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

1. Pomoc OSiR (hala sportowa),  nauczycieli W-F, rodziców, wolontariuszy – w zabezpieczaniu
organizacji imprezy na terenie miasta Legnicy,
2. W celu zabezpieczenia prawidłowej i sprawnej obsługi zawodów organizator zapewni również
informacje w mediach i internecie ( relacja live z imprezy ), umieszczenie relacji na you tube  i
facebooku.
 V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

1. Wolontariusze MSPR „Siódemka” Legnica – 10 osób.

2.Trener II klasy piłki ręcznej – 3 osoby.

3. Kierownik drużyny – 1 osoby

4. Koordynator projektu – 1 osoba

5. Obsługa techniczna – 2 osoby

6. Obsługa medyczna – 1 osoba

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

1.  Biuro Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki  Ręcznej  „Siódemka” Legnica,  Legnica,  ul.

Rynek 34.

2. Sprzęt biurowy: drukarka, telefon, komputer.

3. Materiały biurowe: papier, znaczki , koperty.

4. Materiały szkoleniowe: piłki, stroje sportowe.

5. Samochód służbowy.

3.  Dotychczasowe  doświadczenia  w  realizacji  zadań  publicznych  podobnego  rodzaju  (ze

wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

1.  Młodzieżowe Stowarzyszenie  Piłki  Ręcznej „Siódemka” w Legnicy prowadzi działalność
szkoleniową dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych od 2006 r.
2.W  roku  2008  (  kwiecień  )  było  współorganizatorem  Finału  Ogólnopolskiej  Olimpiady
Młodzieży w piłce ręcznej chłopców.
3.  W roku 2008  (  grudzień  )  było  współorganizatorem Międzynarodowego  Turnieju  Piłki
Ręcznej Chłopców „ Mikołajek Handball Cup – 2008”.
4.  W  roku  2009  (  maj  )  było  organizatorem  Międzynarodowego  Turnieju  Piłki  Ręcznej
Chłopców „ Legnica Handball Cup – 2009”.
5. W roku 2009 ( grudzień ) było organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej
Chłopców „ Mikołajek Handball Cup – 2009”.
6. W roku 2009 ( grudzień ) było organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej
Chłopców „ Mini Handball Inter Liga Europejska – 2009”.
7.W roku 2010 było organizatorem:



a) III Międzynarodowego Turnieju Piłki  Ręcznej Młodzików „Legnica Handball  Cup-
2010”;

b) III Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików „ Mikołajek Handball Cup-
2010”;

8. W roku 2011 było organizatorem IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików

„Legnica Handball Cup-2011” oraz „Mikołajek Handball Cup-2011”.

9. W roku 2012 było organizatorem V Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików

„Legnica Handball Cup-2012” oraz „Mikołajek Handball Cup-2012”.

10.  W  roku  2013  było  organizatorem  VI  Międzynarodowego  Turnieju  Piłki  Ręcznej

Młodzików „Legnica Handball Cup-2013” oraz „Mikołajek Handball Cup-2013”.

11. W roku 2013 było organizatorem Ćwierćfinałów i Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów

Młodszych. 

12. W roku 2014 było organizatorem VII „Mikołajek Handball Cup-2014”.

13. W roku 2014 było organizatorem Ćwierćfinałów i Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów

Młodszych. 

Wszystkie z wymienionych powyżej zadań były realizowane we współpracy z administracją

publiczną.  W  zależności  od  zadania  współpracowaliśmy  z  administracją  szczebla

centralnego, wojewódzkiego bądź gminnego.

4.  Informacja, czy oferent przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym

mowa  w  art.  16  ust.  7  ustawy  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie. 

Oferent nie przewiduje zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w

art.  16  ust.  7  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie.



Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3) oferent  jest związany niniejszą ofertą do dnia 30.04.2015 r.;

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

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5)  oferent  składający  niniejszą  ofertę  nie  zalega  z  opłacaniem  należności  z tytułu  zobowiązań

podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i  faktycznym.

MSPR Siódemka Legnica
Wiceprezes Zarządu

Piotr Pęczek
(podpis nieczytelny)

MSPR Siódemka Legnica
Sekretarz Zarządu
Tomasz Góreczny

(podpis nieczytelny)

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta

Data 9.03.2015 r.

Załączniki:
Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

Poświadczenie złożenia oferty

Oferta kompletna 10.03.2015 r. (podpis nieczytelny) pieczątka WOKiS
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