OFERTA REALIZACJ I ZADANIA PU BLICZN EGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)
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USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2OO3 T. O DZIAT.ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGo
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2A10 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(rodzal zadan ia

pu

blicznego2))

Szkolenie w zakresie pilki noznej druzyny seniorow Klubu Sportowego Blonianka Blonie
reprezentujqcej Gming Blonie w Lidze Okrqgowej Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Noznej.
(tytul zadania publicznego)

w okresie od Q1.04.2014 do ?8.06.2014
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1)

PRZEZ

BURMISTRZ BI.ONIA
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie przepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie

sj

r.

N

I

A

l. Dane oferenta/oferent6wl)3)
1) nazwa:

KLUB SPORTOWY ,,Btr,ONIANKA"

2) forma prawna:o)

(X) stowarzyszenie

()

ko6cielna osoba

( )fundacja
( ) ko6cielna jednostka organizacyjna

prawna

() spoldzielniasocjalna

()inna.

n u m er w Kraj owym Rejestrze Sqd owym, wi+nyna-rejestrzelub-ewidenej
0000128709
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia'.6) 25.04.2001

3)

5) nr NIP:

i.5)

1181898174 nr REGoN: 011901246

6) adres:
miejscowoSc: Btr

ONIE ul.: LEGIONOW

3,A

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) brak

gmina BLONIE powiat8) WARSZAWSKI ZACHODNI
woj ew6dztwo MAZO

WIECKIE

kod pocztowy: 05-870 poczta:
7) tel.:

503149879, faks:

Bi.ONIE

..........

e-mail: blonianka@onet.pl http:// bloniankablonie.futbolowo.pl
B) numer rachunku bankowego:

89 80150004 0052 1299 2050 0002

nazwa banKu: WARSZAWSKI BANK SPOI-DZIELCZY
9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/ofereRtows:
a) Prezes Hubert Liszkiewicz, dowod osobisiy nr.: ARV964573
b) Skarbnik Dariusz Chrzqszczewski, dowod osobisty nr: AKW 995298

c) ... ...
10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostkiorganizacyjnej bezpoSrednio wykonujqcejzadanie, o ktorym
mowa w ofercie:')

NIE DOTYCZY

'11) osoba upowazniona
kontaktowego)

Hubert Liszkiewicz

-

do skladania wyja6nieri dotyczqcych oferty (imiq

503149879

i

nazwisko oraz nt telefonu

12) przedmiot dziatalnoSci pozytku pubticznego:
) dzialalnoSi nieodptatna pozytku publicznego

propagowanie spoftu w zakresie gry w pilkg nozn4 w5r6d rnieszl<aric6w grniny
udziat w zawodach sportowych
prowadzen ie zaj 96 rekreacyj no-sportowycli
szkolenie dzieci i mlodzie2y w zakresie pilki noZnej
wsp6lpraca z innymi organizacjami sportowymi
organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodzieLy

) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Klub nie prowadzi dziaialnoSci odpiatnej.

13) jezeli oferent /ofereneil) prowadzi/pr,owad-=qt) dzialalnoSc gospooarczq:
a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorcow NIE DOTYCZY
b) przedmiot dzialalno6ci gospodarczej NIE DOTYCZY

DOTYCZY

ll. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej'"'

NIE DOTYCZY

f

lf

. Szczeg6lowy

zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego
dzial dru?yny senior6w w Lidze Okrqgowej Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Noznej. W okresie
ia dru?yna senior6w bEdzie odbywai treningi trzy razy w tygodniu po 2 godz. i rozgrywac
nmecz w ramach ligi.

2. Opis potrzeb wskazuj4cych na konieczno:i6 wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutk6w
ilka nozna jest najpopularniejszq dyscyplinq w Gminie Blonie. Ze wszystkich organizacji sportowych
nie Gminy Blonie Klub Sportowy Bionianka zrzesza najwiqkszq liczbg dzieci i mlodziezy. mecz
niorskiej druzyny pilki noznej cieszq sig duzym zainteresowaniem wSrod mieszkancow. Reali
ia umozliwidalsze kontynuowania prawie 1OO-letniej tradycji Klubu Sportowego Blonianka
to realizacja zadania umozliwi rowniez w ciekawy i aktywny sposob spqdzic wolny czas, ora
rzyczyni sig do rozwoju psychofizycznego osob biorqcych udzial w treningach
kutkiem realizacji zadania bgdzie stworzenie blonskiej mlodziezy mozliwoSci kontynuowania przygody
lka noznq zaS mieszkancom umozliwi spqdzania wolnego na Swiezym poprzez udzial w widowisk

portowym (kibicowanie) Kolejnym skutkiem bgdzie promocja Gminy Blonie

w

wojewodztw

owieckim.

adresatow zadania publ
wodnicy zespolu seniorskiego I(S Blonianka wystEpuj4cy w Lidze Okrggowej
grupa 30 os6b w wieku 17 -36 Iat
3.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania
publicznego, w szczeg6lno?,qi ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni sig to do podwy2szenia
standardu realizacji zadania. "'
NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ci4gu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymal/otrzyrnalit) dotacjg na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestypii, kt6re
zostaty dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji . "'
NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob

-

ich realizacli

kontynuowania gry w pilkg noznE najzdolniejszej mlodzie2y, ktora ukoriczyla wiek juniorski w Klubie
Sportowym B{onianka poprzez mozliwosi wystgpowania w zespole seniorskim
- doskonalenie umiejgtno5ci pilkarskich osob uczgszczajqcych na treningi
- udzial druzyny w Lidze Okrggowej Mazowieckiego Zwiqzku Piiki Noznej
- umozliwienie spgdzania wolnego czasu mieszkar'rcom interesujqcym sig pilkq noznE poprzez
mozliwoSc oglqdania meczow pilkarskich Klubu Sportowego Blonianka
- promocja miasta na terenie wojewodztwa mazowieckiego

sce realizac izadania
ie bqdzie realizowane na stadionie miejskim przy ul. Legion6w 3a w Bloni u oraz na innych
ionach pilkarskich poloZonych na terenie woj ew6dztwa mazowieckiego.

h dzialan w zakresie reali
- prowadzenie

trening6w
szkolenie z zakresu gry w pilkq nozn4
uczestniczenie w rozgrywkach Mazowieckiego Zwiazku Pilki No2nei

-

Liea Okregowa

9. Harmonograml3)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.04.2014 do 28.06.2014
f,oszczegolne dziaiania w zakresie
'ealizowanego zadania

ferminy realizacji

)ferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

:oszczegolnych

zialanie w zakresie realizowaneqo zadania

., ,hli.r.o^^14)

)zialan

ublicznego

freningi pilki noznej

<wiecien -

3x2godz.wtygodniu

)zerwiec

Mecze pilkarskie w Lidze

<wiecien -

Bi-ONIANKA

S BI-ONIANKA

)krqgowej

1

0. Zakladan e rezu ltaty rea I izacj i zad

an

ia

p u bl

iczneg ol

5)

y nadziejq, Ze seniorska dru?yna Klubu Sportowego Blonianka poprzez udzial w ro
igowych przyczyni siq do zachgcenia mieszkaric6w Gminy Blonie do aktywnego spEdzani
nego czasu. Zakladamy r6wniez, ze widowiska sportowe z udzialem seniorskiej druzyny bqd
teszyly siQ duzym zainteresowaniem wSr6d mieszkaflc6w za6 Stadion Klubu Sporloweg
lonianka bqdzie rniejscen'r integracji spotecznoSci lokalnej.
dzial dru?yny seniorskiej w rozgrywkach Mazowieckiego Zwi4zki Pitki Noznej stworzy r6wnie
ozliwoSd najzdolniejszej mlodzieZy, ktora ukoficzyla wiek juniorski na kontynuowania swoje
rzygody z prlkqna terenie Gminy Blonie.
onadto poprzez r62norodne gry i zabaw sportowe trerrer bpdzie podrrosil sprawno5c zawodnik6w
ijal wSr6d nich waZne warloSci wolicjonalne (odwaga, wytrwaloS6, pewno66 siebie, systematyczno
yscypling).

lV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:
loSi

lodzaj koszt6w'"/

-y

ek

Koszt
lodzaj
ednostkow niary
y (w zl)

(oszt
:alkowity
w zl)

(oszt do
loKrycra
a

trnioskowanej

iotacji
w zl)

I

)uDilcznego
w zl)

Koszty merytoryczne ''l po stronie
KS Bt ONIAN KA(n azwa Oferenta)1e)
1)Wynagrodzenia dla trenera
(brutto)

1 500 zl

miesiEc

4

5O0 zl

3 000 zl

0zl
O

17r

)okrycia
r wkladu
rsobowego,
M tym pracy
ipolecznej
:zlonk6w

Swiadczei
volontariuszy
(w z{)

1 500 zl

3)Oplaty sQdziowskie (brutto)

7

500 zl

mecz

3 500 zl

3 500 zl

4)Opieka medyczna (brutto)

7

100 zl

mecz

700 zt

600 zl

0 zl.

100 zl

5)Badania lekarskie

1

1 200 zl

komplel

1 2QQ zl

500 zl.

300 zl

400 zl

6)Ubezpieczenie pilkarzy

1

600 zl

komplet

OUU ZI

600 zl

0zl

400 zl

mecz

2 400 zt

2 400 zl.

0zl

0zl

1

600 zl

komplet

600 zl

0zl

ZQA zt

400 zl

7

200 zl

mecz

0zl

0 zl.

1 400 zl

100 zl

miesiqc

300 zl

0zl

0zl

300 zl

15 200 zl

10 000 zl

1 100 zl

7)Transport na mecze
8)Woda dla zawodnikow
9) Ochrona podczas mecz6w w
Bloniu

2)Wynagrodzenie dla kierownika
Jru2vnv
1

tl

inansowych
;rodk6w
vlasnych,
irodkOw
: innych 2r6del
w tym wp{at i
lplat adresat6w
!adania

I

400 zt

O

zl.

0zt

zl.

(oszty obs{ugi20) zadaniapubticznego,
v tym koszty administracyjne po stronie
..

(nanva Oferenta)'''

:

ii
ill nne koszty, w tym koszty wyposa2enia
rromocji po stronie ... (nazva
10\

)ferenta)'"':

).....

..

r)........
)gOlem:
IV

4

100 zl

2. Przewidywane 2r6dla finansowania zadania publicznego

/y'nioskowana kwota dotacii
'10 000,00 z

irodki finansowe wlasne'')
1 100,00 z

7,24

0l

0,00

%

lrodki finansowe z innych zrodet ogolem (Srodki finansowe wymienione
rv

11

pkt. 3.1-3.3)11)

0,00 z

vplaty i oplaty adresai6w zadania publicznego''
0,00 z

t.z

;rodkifinansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnoSci: dotacje
: budZetu pahstwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
unduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)'')

lozostale''

0,00 0l
0,00 0l

0,00 z
0,00 z

0,00 0l

/Vktad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

:z{onkow)

4 100,00 z

)golem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)
15 200,00 z

26,97
100,00

Yc

0l

3. Finansowe Srodkiz innych 2rodeN publicznych2l)
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finansow publicznych

Kwota Srodkow
(w zl)

lnformacja o tym, czy
Termin rozoatrzenia wniosek (oferta)
w przypadku wniosk6w
o przyznanie Srodkow (ofert) nierozpatrzonych do
zostal (-a)
czasu zloZenia n iniejszej
rozpatrzony(-a)
ofertv
pozytywnie, czy tez nie
zncfrl/-r\

ioqzazo

rozoatrzonv(-a)

TAI</NIE'
TAI</NIE'
TAKTNIE'
TAK/NIE "

Uwagi, ktore mogq miecznaczenie przy ocenie kosztorysu:

BRAK

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego
1.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacjizadania publicznegoz2)

renetzy:
Popifiski Jakub
Pater Maciej
lontariusze:
CieSlak Maciej
Rusinowicz Maciej
Chr zqszczewski D ari
Liszkiewicz Hubert

- trener UEFA B
- trener UEFA B , instruktor pilki noZnej

us

z

2'Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6wl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23l
7 azasoby lokalowe:

r- szatnie w ilo6ci sztLrk 5 (stan techniczny - dostateczny)
I natryski w iloSci sztuk 4 (stan teclrniczny - dostateczny)
I toalety w iloSci sztuk 3 (stan techniczny - dostateczny)
- (wietlica (stan techniczuy - dostateczny)
- boisko gl6wne (stan techniczny - dobry)
l- boisko treningowe (stan techniczny - dostateczny)
I

pazasoby sprzQtowe:

!
l-

i
-

2 komplet6w stroj6w r-neczorvych

20 pilek treningowych
2 komplety znacznil<6w
2 bramki alurniniowe - lrleczowe i treningowe
30 pacholk6w treningowych
40 tyczek treningowych, 2 tablice trenerskie
I

3.

Dotychczasowe do5wiadczenia

w

realizacji zadafi publicznych podobnego rodzaju

wskazaniem, kt6re z tych zadafi realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

lub Sportowy ,,Blonianka" ma do5wiadczenie w realizacii zadan w zakresie upowszechniania
ultury ftzycznej i sportu na terenie Gminy Blonie. Od lat klub otrzymuje dotacja z Gminy
onre na organizacjq czasu wolnego dzieci i mlodzie?y w fbnnie prowadzenia szkolenia w pi
i,zap(' i trening6w w zakresie sportu i rekreacji w pilce nozne.j. Ponadto Klub otrzymywal
otacje z Gminy Blonie na organizacje imprez rekreacyjno-sportowych oraz oboz6w sporlowych.
wlasnynr zakresie Klub r6wni eZ orgariztrie turnieje i pikniki spofiowe dla mieszkaric6w
miny Blonie.

{ze

4.

Informacja, czy oferenVofereneil) przewidujefi$ zlecai realizacjg zadama publicznego w trybie,
kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
o wolontariacie.

NIE DOTYCZY
O6wiadczam (-y), ze:
1) proponowane ., zadanie publiczne
ofe renta/ofe+ent6wt

);

w

calo6ci mieSci siq

w

zakresie dzialalnosci po2ytku publicznego

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel)oplat od adresatow zadania,
3) oferent/oferenei'' jesVsq' ) zwiqzany (-ni) niniejszq ofertq do dnia 31 .12.201 4r.

4) w zakresie zwiEzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,

przetwarzaniem

U.22002 r. Nr 101 ,.poz.926,zpo2n.zm.)',
oferenVoferenei*r sktadajqcy niniejszq ofertg

oplacaniem nalezno6ci z tytulu

i

ptze(azywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, kt6rych te dane
dotyczq, zlo2yly stosowne o6wiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

5)

nie

zaleg.a (-jq/zalega(*.iq)')

z

zobowiqza f podatkowych/skladekna-ubezpieezenia-spoieczne";
6) dane okreSlone w czgSci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wla5eiwq-ewidenejq+);
7) wszystkie podane w ofercie orazzalqcznlkach informacje sqzgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

KLUB SPORTOWY
BTONIANKA
05-870 Blonie, ul. Legion6w 3A
NtP 11816e6174

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do skladania o6wiadczefi woliw imieniu
oferenta/oferentow')

Data

18.03.2014 Bt-ONIE

Zalqczniki'.
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego-r'ejestru-lub-ewideneji2a)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktadajEcych ofertg wspoln4 niz
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy
upowaznienie do dztalania w imieniu oferenta(-ow).
Poswiadczenie zlozenia ofe

r)

Niepotrzebne skreil ii.
Rodzajem zadania.jest.iedno lub rvigce.i zadari publicznych okreslonych w ar1.4 ustau,y zdnia24 krvietnia 2003 r. o clzialalno5ci
poZytku publicznego i o rvolontariacie.
'r Ka2dy z oferent6w skladaj4cych ofcrtg rvsp6ln4 przedstawia swo.je dane. I(ole.lni oferenci clol4cza.j4 wiaSciwe pola.
o)
Forma prawna oznacza lbrrnp dzialalnoSci organizac.ji pozarz4clorve.l, podmiotu, .jeclnostki organizacyine.j okreslon4 na podstawie
obowi4zuj4cych przepis6w, w szczegolnoSci stowarzyszenie i fundac.ie, osoby prawne i.jednostki organizacyjne dzialaj4ce na
podstawie przepis6w o stosunku Paristwa do KoScioia Katolickiego w Rzeczypospolite.i Polskie.j, o stosunku Pafistrva do innych
koSciol6w i zrvi4zk6w rvyznaniowych oraz o gwaranc.jach wolnoSci sumienia i wyznania, .iezeli ich cele statutowe obejmui4
prowadzenie dzialalnoici poZytku publicznego, uczniowskie kluby sportor.ve, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nale2y zaznaczyc
odpowiedni4 formp lub wpisai inn4.
'r Podai nazrvq rvla5ciwego re.iestru lub ewidenc.ji.
o/
W zaleZnoSci od tego, lv.laki spos(rb organizac"ia lub podmiot porvstal.
" Osiedle, solectwo lub inna .iednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowi4zkorve. Nalezy wypelnii .ie2eli zadanie publiczne
proponowane do realizac.j i ma byi realizorl'ane
obrpbie dane.j .iednostki.
o'Nie wypelniac w przypldku
"v
miasta stolecznego Warszarvy.
") Dotyczy oddzial6w terenowych. plac6wek i innych .jednostek organizacl,jnl,ch oferenta. NaleZy wypelnii .jeSli zadanie ma byi
real izowane w obrpb i e d ane.j .i ed n ostk i o rgan izacy.j ne.l.
'0) Nalezy okreilii czy poclstarvq s4 zasaciy okreilone w statucie, pelnomocnict',vo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko
oferty wsp6lnei.
]]l WypetniC tylko rv przypaclku ubiegania sip o dofinansorvanie inwestycji.
'" Opis musi byi spo.jny z harmonogranrem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lne.j - nale2y ,uvskazai dokladny podzial dztalah
qramach realizac.ii zadania publicznego mipdzy skladajqcynri ofertq rvsp6ln4.
'') W harmonogramie nale2y podai terrniny rozpoczpcia i zakoficzenia poszczeg6lnych cJzialari oraz liczbowe okreSlenie skali dzialai
planowanych przy realizac.ii zadania publicznego (tzn. rniar adeklvatnych dla danego zadania publicznego. np. liczba Swiadczeh
utlzielanl,ch tygodniorvo. rriesiqcznie. liczba adresat6w).
'-' Opis zgodnl z kosztorl scrrr.
'') Nalezy opisai zaklaclane rezultaty zadania publicznego - czy bgdq tlu,ale oraz w.jakim stopniu realizac.ja zaclania przyczyni sip do
rozwi4zania problernu spoleczncgo lub zlagodzi .iego negatyr.r'ne skutki.
'orNalezy urvzglpdnii wszysll<ie planowane koszt1,, 1y szczeg6lrroSci zakupu uslug, zakupu rzeczy. rvynagrodzerl.
"r Dotyczy jedynie wspierania zadan ia publ icznego.
't) Nalezy wpisai koszty bezpoSreclnio zliqzane z celem realizorvanego zadania publicznego.
''' W przypadku of'erty wsp6lnej kole.jni oferenci dol4cza.iqdo tabeli intbrnrac.ig o swoich kosztach.
20)
Nalezy rvpisai koszty zrviqzane z obslug4 i administrac.j4 realizorvanego zaclania, l<ttire zrvi4zane s4
Z lvl,konYwaniem
dzialari o oharakterze aclministracl,inyur. nadzorczym i kontrolrrynr, w tym obslugq flnansou,4 i prarvn4pro.jektu.
2l) Wypelnienie
fakultatyrvne - umoZlirvia zawiircie w umorvie postanowienia, o kt6rynr mo\,va w g l6 ramowego \4'zoru umowy,
stanowiqcego zal4cznrk nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spoleczne.j z,dnia ...
.......... w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizac.ji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
jedynie oferty wspierania realizac.ji zadania publicznego.
Potyczy
"' Informacje o kwalilikac.jach os6b, kt6re bpd4 zatrudnione przy realizac.ii zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W prziipadku of-erty rvsp6lne-j nale2y przyporzqdkorvai zasoby kadrowe do dysponuj4cych nimi oferent6w.
"' Np. lokal, sprzgt. nraterialy. W przypadku ofert;, wsp6lne.j nale2y przyporzqdkowai z.asoby veczoli,e do dysponuj4cych nimi

'/

oferent6w.
to)

"'

Odpis mLrsi b),i zgodn.v z aktualnl,rn stanem laktycznym i prar,r,n1,m" niezaleznie ocl tego. kiedy zostal rvyclany.
Wypelnia organ adnrirr istr:rc.j i prrbl iczrrc.i.
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