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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

L.02,

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypefnia organ administracji publicznej)

oFERTAJ€FER+A-VVSP6INAq

oRGANtzAcJt pozARz4DowEJ(-ycHypoDMtoru {-6vv)' o KTORvtr,t 1-vgr+ MowAWARt 3 usr. 3
USTAWYZ DN|A24 KW|ETN|A2003 r. O DZIAIALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. 22010 1.Nt234, poz. 1536)r),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO

Upowszechnianie kultury fi4ycznej i sportu
(rodzaj zadania publicznego2))

Udzial Reprezentacji Gminy Blonie w pilce noznej w rozgrywkach ligowych
(tytul zadania publicznego)
w okresie od 10.10.2015 do 10.12.2015

W FORMIE
POWIERZENIN RENTIZNCJI ZNDNNIA PUBTICZNEGO,A/VSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLtczNEeot)
PRZEZ
Burmistrz Blonia
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie pzepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

n l/

r

,

ll r\n,tf,

/

'
//

l. Dane oferenta/efe+ent6w1)3)
'1)

nazwa: KLUB SPORTOWY ,,BLONIANKA"

2) forma prawna:a)

stowanyszenie
( ) koscielna osoba prawna
() spoldzielnia socjalna
(X)

()fundacja

(

) koscielna jednostka organizacyjna

()

inna.............

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, win+Vm-rejestrze-lug-ewiaenej*5)

0000128709
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

2

5.04.2007

5) nr NIP: 1181898174 nr REGON: 011901246
6) adres:
miejscowosc:

BLONIE ul.: LEGION6W

3.A

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) brak

gmina Btr-oNIE po\Miat') WARSZAWSKI ZACHODNI
woj ew6dztwo MAZOWIECKIE
kod pocztowy: 05-870 poczta: BI-ONIE
7) tel.:

503149879, faks: ..............

e-mail: blonianka@onet.pl http:/i bloniankablonie.futbolowo.pl
8) numer rachunku bankowego: 89 80150004 00521299 2050 0002
nazwa banku: WARSZAWSKI BANK SPOLDZIELCZY
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/€{eren{6we:
a) Wiceprezes Marcin Kacprzak
b) Prezes Hubert Liszkiewicz,

c) ... ............ ... ...
10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym
mowa w ofercie:ol

NIE DOTYCZY

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczqcych oferty (imig

kontaktowego)
Hubert Liszkiewicz

-

503149819

i

nazwisko oraz nr telefonu

'12)

pzedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:

) dzialalno66 nieodplatna po44ku publicznego

l. organizowanie
2. organizowanie

sekcji powolanych do uprawiania w Klubie dyscyplin sportowych,
szkolenia sportowego,

3.
4.

organizowanie zawod6w mistrzowskich oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

5.

upowszechnianie kajomawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i mlodzieiry,

6.
7.

udzial w akcjach charytatywnych,

wsp6ldzialanie z inn;nni organizacjami
fizycznej i sporhr,

prowadzenie innych

i

podmiotami na rzecz upowszechniania

form dzialalnoSci majqcych na celu wykonanie zadari wynikaj

z ustawy o sporcie, ustawy o kulturze fizycznej i niniejszego statutu.

) dzialalno66 odplatna po214ku publicznego

1.

organizowanie sekcji powolanych do uprawiania w Klubie dyscyplin sportowych,

2.
3.
4.

organizowanie szkoleniasportowego,
organizowanie zawod6w mistrzowskich oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

wsp6ldzialanie z innymi organizacjami
fizycznej i sportu,

i

podmiotami na rzecz upowszechniania ku

5. upowszechnianie kajoznawstlva oraz organizowanie wypoczynku dzieci i mlodzieiry,
6. udzial w akcjach charytatywnych,
7. prowadzenie innych fom dzialalno6ci maj4cych na celu wykonanie zadai wynikaj
z ustawy o sporcie, ustawy o kulturze fizycznej i niniejszego statutu.

13) jezeli oferent /efurenei1) prowadzi/pFewadzql) dzialalnosd gospodarczA:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow NIE DOTYCZY
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej NIE DOTYCZY

ll,

Informacja

o

sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznei wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej '"'
?

NIE DOTYCZY

lll. Szczeg6lowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
czasu wolnego dla mieszkaric68.w Gminy Blonie w formie prowadzenia szkolenia z
noznej poprzez regulame treningi oraz udzial dw6ch Reprezentacji Gminy Blonie w rozgryv
{azowieckiego Zwi4zku Pilki No2nej. Srednio w tygodniu bgdzie odbyrvalo sig ok. 6 trening6w
2 do 4 meczy mistrzowskich (mecze wyjazdowe i u siebie). Planowana liczba uczestnik6w ok. 50 os6b.

ilki

2. Opis potzeb wskazujqcych na koniecznose wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutk6w
no2najest najpopulamiejsz4 dyscyplin4 sportowe na Swiecie. Podobniejest w Bloniu, gdzie
sportowego w tej dyscyplinie siqgajq prawie stu lat. Pilkarskie Reprezentacje Blonia
doskonalym no6nikiem historii, hadycji oraz warto6ci, kt6re na przestrzeni lat ksztaltowaly
lenia Bloniak6w.
samym zajgcia z

pilki noZnej oraz rywalizacja sportowa w rozgrywkach ligowych cieszy sig
mieszkaic6w nieslabn4cym zainteresowaniem. Wobec tego, warto jest wyj6i naprzeciw
iom. Realizacja zadania umo2liwi w ciekawy i aktywny spos6b spgdzi6 wolny czas o
sig do rozwoju psychofizycznego os6b biorqcych udzial w treningach oraz rozgrywkach. Pona
sip widowiska sportowe na terenie Gminy przyczyni4 sig do integracji spolecmo5ci lokalnej
w rozgrywkach obu reprezentacji przyczyni sig tak2e do promocji Gminy Blonie na

Reprezentacje Gminy Blonie rywalizuj4ce w dw6ch ligach

* l4cmie ok. 50 os6b

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacj4 zadania
publicznego, w szczeg6lno6ci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sig to do podwyzszenia
itandardu realizacii zadania.ll)

Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 tat oferenuef€+en€it) otzymal/etr=ynnalil) dotacje na
nore
dofinansowanie inwestycji zwiezanych z rcalizaqLzadania publicznego z podaniem inwe
,sqfli,
dofinansowane
udzielil dofinansowania oraz

5.

popularyzacja i upowszechnianie akt)'lvnego trybu zycia poprzez organizowanie zajE6 rekreacyjnoksztaltowanie i rozbudzanie zamilowania do upnwiania sportu wSr6d mieszkaric6w Gminy Blonie
nauka i doskonalenie gry w pilkg no2n4

promocja Gminy Blonie poprzez sport
integracja mieszkanc6g.w Gminy Blonie poptzez tdzial w widowisku sportowlT n

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
z hale sportowe na terenie Gminy

Blonie

publicznegol2)
8. Opis poszczeg6lnych dzialari w zakresie realizacji zadania
przygotowanie boiska
promocja mecz6w ligowYch
prowadzenie zajg6 z zakesu gry w pilkg noZnq
uczestniczenie w rozgrywkach ligowych
r o zliczenie zad,ania publiczre go

9. Harmonograml3)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10'10'2015 do 10'12 2015
ne dzialania w zakresle

'erminy realizacji

lub inny podmiot

realzowanego

paidziemik20l5
pazdziemik
promocja mecz6w ligowYch

paZdziernik

-

listoPad

201'5 r.

paZdziernik
uczestniczenie w rozgrywkach ligowych

ozliczenie zadartia pub licznego

listoPad

2015 r.

prowadzenie zajg6 z zakesu gry w pilkq no2n4

r

-

r.

-

listoPad

2015 r.

grudziefi 2015

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

r.

M" y *dtiejp.ie p"p-- otga"ir*jE tego tlpu zajpf oraz wsp6lzawodnictwa

sportoweg
poprze
,hpcimy mieszlaric6w gminy do ikty.uunego spEdzania wolnego czasu. Trener i asystenci
,no.odn. zestawy |wiizeh wplywai bEd4 na aparat kostno-miESniowy koryguj4c w zl
pniu wady postawy. Za pomocq gier i zabaw sportowych. bqd4 podnosii sprawnodi
wltrwal
ieszkanc6w g-iny ot- rozwijai wsr6d nich wazne warlosci wolicjonalne (odwaga,
poziomi
zaawansowanym
,Si siebi-e, sistematycznosi, dyscyplinE). Osoby o bardziej
olenia zostanq przydzielone Ao kaat Reprezentacji Gminy Blonie bqd4 uczestniczy

i

rozgrywkach ligowych.
promocji Gmi
onaJto realizacja zadania przyczyni si9 do integracji spolecznosci lokalnej oraz
nie na terenie Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

,

lV, Kalkulacla przewidywanych koszt6w realizacii zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzglQdu na rodzai koszt6w:
lodzaj
loSe <oszt
edno ednostkow 'niary
itek / (w zl)

Rodzaj kosztowto)

. tego do
rokrycra

ioszr

(oszt do

. tego z

)okrycia
: wkladu
)sobowego,
v tym pracy
z innych ir6del , w ipolecznej
)zlonk6w
tym wplat i opiat
6wiadczeri
adresat6w
volontariuszy
zadanla
17,
publicznego'(w (w zl)

inansowych
lrodk6w
a
r,/nioskowanej riasnycn,
;rodk6w

)alkowity
w zt)

(w zl)

ztl

(oszty merytoryczne'or Po stronie

(S Blonianka(nazwa
-)f"renfa)19)

I 000,00 zl

1)Koszty wylazd6w (brutto)

7

2)Delegacje sedziowskie (brutto)

000,00 zl

umowa

Komplet

2 000,00 zl

2 000,00 zl

0,00 zi

0,00 zl

7 000,00

zl

6 500,00 zl

500,00 zl

0zl

zl

0,00 zl

0,00 zl

I

000,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

1

000,00 zi

500,00 zl

0,00 zt

delegacji
I

000,00 zl

Umowa

1 000,00

3) Kierownik ds. bezpieczeistwa
1) Spiker

I

I

000,00 zl

Umowa

I

000,00 zl

5) SpzQt sportowy

I

I

500,00 zl

komplet

I

500,00 zl

I

0zl

{os.ty obslugi'u).adania publicznego,
lv

tym koszty administracyjne po,stronre

K< Alaniankzl,nzv,a O{erenta) -' :
nne koszty, w tym koszty wyposa2enia

i

)romocii oo stronie KS Blonianka

han
1)

a'

oferenta)1s)

.

-

2)12 500,00 zl 10 000,00 zl

t

f,g6lem:

500,00

z1

2 000,00

z+

publicznego
2. Przewidywane 216dla finansowania zadania
10 000,00 zl

flnansowe t mnycli ?F-et og6lem (Srodki finansowe
rione w pkt. 3.1-3.3) "'
i

dtatv adresat6w zadania publicznego
do-tacje

@zczegotnosci:

budzetu panstwa lub blrdzetu jedno.tfi :1t"_r-q.!:,I?fltorrarnego'
nJu.iV d"fo*V"t, srodki z funduszy strukturalnych)

i Praca spoleczna

@riuszY

12 500,00 zt

ienione w Pkt 1- 4

publicznych2l)
3, Finansowe Srodki z innych 2r6del

ji
publicznej lub innej jednostki seKtora
finansow Publicznych

-Nazwaorganuadministrac

Kwota Srodkow
(w zl)

-

Termin rozpatrzenia
Informacja o tym, czy
w przypadku wniosk6w.
wniosek (oferta)
(ofert)
nierozpatrzgly9h d.o
o przyznanie Srodk6w
zlozenia nlnleJszej
czasu
(-a)
zostal
ofertY
rozpatrzonYCa)
nie
tez
czy
pozytywnie,

zostalca) jeszcze

ocenie kosztorysu:

@PrzY

zadania publicznego
V. lnne wybrane informacje dotyczqce

lonta usze:
.rq ti"ir"t

kierownika ds' bezpieczeistrva
^o117:T*"
ds bezpieczeistwa
, Jxii".^t"""*tki - licencj a kierownika
jciech Cie6lak - licencja sPikera

- il*ncja

bert Pocztowski

-

licenc.la sptkera

z. zasobyn eczowe

do wykorzystani
oferenta/efe+ent6wl) pzewidywane

a przy rcalizacii

zadania2s)

/

-

Stadion Miejski przy ul. Legion6w 3a w Bloniu (szatnie, boiska)
Sprzgt sportowy w posiadaniu Klubu (pilki, bramki, stroje sportowe oraz inne akcesoria treningowe)

3.

Dotychczasowe doswiadczenia

w

realizacji zadafi publicznych podobnego rodzalu

(ze

wskazaniem, kt6re z tych zadaf realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznd,

ub Sportowy ,,Blonianka" ma do6wiadczenie w realizacji zadari w zakesie upowszechniania
j i sportu na terenie Gminy Blonie. Od lat klub otrrymuje dotacje z Gminy Blonie na organi
wolnego dzieci i lrrtlodzieiry w formie prowadzenia szkolenia w pilce ndznej, zaj
i trening6w w zakesie sportu i rekreacji w pilce noinej. Ponadto Klub otrzym:yvval dotacje z Gmi
ie oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizacje imprez rekeacyjno-sportowych
sponowych. We wlasnym zakresie Klub r6wnie2 organizuje tumieje ipikniki sportowe
ieszkaric6w Gminy Blonie.

4.

Informacja, czy oferenveturen€i') przewiduje($ zlecaC, realizacjp zadania publicznego w trybie,
o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci pozltku publicznego
i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY
Oswiadczam Gy), Ze:

1)

proponowane..zadanie publiczne

oferenta/€{e+entdv*i

w

calosci miesci sie

w

zakresie dzialalno6ci pozytku publicznego

_.

2) w ramach skladanej oferty pzewidujemyf€bielaFie/niepobieranie'/ oplat od adresat6w zadania;
3) oferenuefe€€€i* jesvsqry zwi4zanyeFD niniejszq ofertE do dnia . . . . . . . .

..........;

4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetvvazaniem
pzekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane
dotyczq, zlozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p62n. zm.):

5) oferenuefercn€iq

skladaj4cy niniejsza oferte nie zalega (-jqlzalega$$')

z

oplacaniem nalezno6ci z tytulu

zobowiazai podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne'',
6) dane okreslone w czeSci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S4dowym/wla5€ivr+e,#id€fi€itr'';
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sqzgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

KLUB SPORTOWY

BLONIANKA

05-870 Blonie, ul. Legion6w 3A
NIP 1'181898174

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu
ofe re n talofe re n t6wa)

Data

14.09.2015. BLONIE

Zalqcznikt,
'1. Kopia aktualnego odpisu z Kraowego Rejestru SAdowego, +n+e€re+e jestru-lub ev*rCen

2a)

2. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertQ wsp6lnq niz
wynikajAcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy
upowaznienie do dzialania w imieniu oferentaG6w).
Poswiadczenie zlozenia oferty25)
8

/

')

Niepotrzebne skreSliC.

Rodzajem zadania j est j edno lub wiqcej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalno6ci
po2yku publicmego i o wolontariacie.
l) Kazdy z oferent6; sktadai4cych ofertQ wsp6lnq przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czai4 wlasciwe pola
o)
Fonna prawna oanacza formg dzialalnoSci organizacji pozarz4dowei, podmiotu, iednostki organizacyjnej okeslon4 na podstawie
obowiqzuj4cych przepis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundac.je, osoby prawne ijednostki olganizacyjne dzialaj4ce na
poOstawie pizepiiow o stosunku Panitwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pafistwa do innych
i<oSciol6w'i zwiqzkdw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoSci sumienia i wyzllani4 jezeli ich cele statutowe obejmuj4
prowadzenie dziaLlnoSci ioiytu publicznego, uizniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozame oraz inne. Nalezy zaznaczyt

'?)

odpowiedni4 formQ lub wpisad inna
5)
Podad nazwQ wlalciwego rejestru lub ewidencji
6)W zalezno3ci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7)
jezeli zadanie publiczne
Osiedle, solectwo tuU innajeanostta pomoinicza. Wypelnienie nie obowi@kowe. Nale2y wypelniC
jednos*i
danej
proponon ane do realizacji ma byc realizo\aane w obribie
3)Nie wrypelniai w przypadku miasla stolecznego Warszaury'
e)
lotyczy oddzial6w iireno*ych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnid jesli zadanie ma bya
realizouane w obrqbie danej jednoslki organizacyjnej
ro)
Nalezy okreslid czy podsiu*4 sq ruridy okeslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko
ofertv wsD6lnei.
r') wypelniC tylt<o w przypadku ubiegania si8 o dofinansowanie inwestycji
przypadku oferty wsp6lnej - nalezy wskaza6 dokladny podzial dzialai
',)opir rnusi tyc spojny i hur.onogiurn"rn i koraoryr.rn. w
ofertQ wsp6lna
miQdzy
skladajqcymi
publicznego
w ramach realizacji zadania
skali dzialai
tr)
W ha.monogru-i" nalezy podaC teininy roipoczpciai zakoiczenia poszczeg6lnych dzialati oraz liczbowe okeSlenie
<wiadczei
publicznego,
np.
liczba
zadania
danego
dla
(tzn.
miar
adekwatnych
pubiicznigo
planowanych f,rzy rcallzatll'zadania
udzietanych tygodniowo. miesigcznie. liczba adresatotr)
"' Opis zgodny z kosnorysem.
tt |ril"z;pi*e ,*tadane rezultaty zadania publicznego - czy bedatrwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni siQ do
rozwi4zanii problemu spolecznego lub zlagodzijego negatywne skutki
r6)
NaleZy uwzglgdnii wszystkie planowane koszty, w Szczeg6lnosci zakupu usfug, zakupu rzeczy, wynagrodzei.
1?)
Dotyczy j edynie wspierania zadania publicznego
lt)Nalezywpisae kosay bezpo5rednio zwi4zane z celem realizowanego zadania publicznego'
relW przypadku oferty wsp6inej kolejni oferenci dolqczai4 do tabeli informacig o swoich kosztach
z wvkonvwaniem
,o)
oV"tug4 i adminiitraci4 realizowanego zadani4 kt6re zwi4zane
NaLzi;pisac kos
"ty
prawnqprojektu'
i
w
obslugqfinansow4
tym
i
kontrolnym,
nidzorczym
dzialan o charakterze administracyjnym,
ramowego wzoru umo\\T!
2l)
Wlpelnienie fakultatywne, umoZliwia zawarcie w umowie postanowienia o kt6rym mowa w $ 16
w sprawie wzoru
z
Spolecznej
i
Polityki
Pracy
stanowiqcego zal4cznik nr 2 do rozporz4dzenia Ministra
wykonania tego zadania
z
publicznego
wzoru
sprawozdania
oraz
zadania
realizacji
oorycz4cych
wzoru
umouy
olerty i ramowego
Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicalego

s4

i*iq.;" t

dnia

ti i"ii,i""ll. o kwalihkacjach os6b, ktdre bqd'4 zatrudnione

"

"

przy realizacji zadania publicznego, .oraz

o kwalifikacjach

nimi oferentow
wolontariusz!. W przypadku oferty wsp6lnej nalezy przyporz4dkowa' zasoby kadrowe do dysponujqcych
,riNp. i"tuf, spr;qt,'materialy. W p.rypuah oferry wip6lnej nalei przyporz4dkowa' zasoby rzeczowe do dysponuiqcych nimi
oi'erent6w.
2a)Odpis musi byd zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
Wypelnia organ administracji publicznej.
'?5)

