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Zalecznik nr

1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlo2enia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

g

P

g

314r'966141tr5p91p711

I

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCHYPODMIOTU (-OW), O KTORYM (-YCH) MOWAWART.3 UST.3
USTAWY Z DNIA24 KWIETN|A 2003 r. O DZtAtALNOSC| POZYTKU PUBLTCZNEGO
I O WOLONTARTACTE (Dz. U. z ZOIO t. Nt 234, poz. 1 536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPOMAGANIE ZADANIAW ZAKRESIE SZKOLENIAW LEKKIEJ ATLETYCE
(rodzaj zadania publ jcznego)

orgarizacja zawod6w lekkoatletycznych dla dzieci i mlodziely skoki lekkoatletyczne
w okresie od 1 .08.2014 do 31 j2.2014

P

W FORMIE
REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO ''^/VSPIERANIA

PRZEZ

Urzad Gminy Blonie
(organ administracji publicznej)
sktadana na podstawie przepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustav,ry z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie

r.

142652267

10) nazwa, adres

i

telejon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,

o ktorvm mowa w ofercie:''
UKS ,Melo Blonie' ul. t 4ki 2 05-870 Blonie 22 725 48 48,509 634 065

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotyczacych oferty (imie

i

nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)
Katarzyna Szewczyk 509 634 065
'12) przedmiot dzialalnoSci po2ytku publicznego:

a) dzialalnoS6 nieodplatna pozytku publicznego

1.

2.
3.
4.

w oparciu o mozliwo6ci
pomoc
rodzicow
i sympatyk6w Klubu,
i
materialna
organizacyjn4
obiektowe i spzQtowe szkoly oraz o
gier zabaw
ruchowej,
aktywno6ci
form
uczni6w
do
r62norodnych
Angazowanie wszystkich
Planowanie

i

organizowanie pozalekcyjnego zycia sportowego uczni6w

i

dostosowa nych do wieku, stopnia sprawno5ci i zainteresowai sportowych.

Uczestnicenie

w

imprezach sportowych organizowanych

na obszaze

dzia+ania samozEdu

terytorialnego i poza nlm.
Organizowanie zajqc sportowych dla uczni6w szkoly w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnosci
fizy(:,n.., i umyslouej.

'5.

6.
7.

Organizowanie dzialalno6ci sportowej ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem funkcji zdrowotnych.
Organizowanie uczniom wszystkich klas r62norodnych form wspolzawodnictwa sportowego.
Ksztaltowanie pozwwnych cech charakteru i osobowo6ci popzez uczestnictwo w realizacji zadai
soortowvch Klubu.

b) dziatalnosi odptatna pozytku publicznego

8.
9.

10.
11.
12,
13.
14.

Planowanie

i

organizowanie pozalekcyjnego zycia spoftowego uczni6w

w

oparciu

o

mozliwosci

obiektowe i spzQtowe szkoly oraz o pomoc organizacyjnE i materialnq rodzic6w isympatyk6w Klubu.
Angazowanie wszystkich uczni6w do r62norodnych form aktywno6ci ruchowej, gier zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawnosci i zainteresowai sportowych.
imprezach sporto\ryych organizowanych na obszaze dzialania samozqdu
Uczestniczenie
terytorialnego i poza nim.
Organizowanie zajQe sportovvych dla uczniow szkoly w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnosci
f izyenej i umyslow$.
Organizowanie dzialalno5ci sportowej ze szczeg6lnym u\ rzglednieniem funkcji zdrowotnych.
organizowanie uczniom wszystkich klas r62norodnych form wsp6hawodnictwa sportowego.
Ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowo6ci popzez uczestnictwo w realizaQi zadan
sportowych Klubu.

i

w

13) jezeli oferent /oferencil)prowadzi/prowadz{)dzialalno36
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow
b) przedmiot dzialalnoSci gospodarczej

Informacja

o

rem

sposobie

1?ll::,3i""",'

gospodarczq:

oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

lll. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mlodzie2y szkolnej.

2. Opis potrzeb wskazujqcych na konieczno56 wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutk6w
Przeprowadzona diagnoza Srodowiska lokalnego wykazala du2e zainteresowanie dzieci i mlodzie2y
wspotzawodnictwem sportowym. Poprzez rywalizaciQ sportowq i manifestacjq swojej sprawnoSci
fizycznel mtodziez podnosi poczucie wlasnej warto6ci, eliminujqc kompleksy, przelamujqc bariery
miqdzyludzkie oraz przekonuje sie, 2e sport mo2e byi sposobem na radzenie sobie ze stresem,
nie5m ialosciq czy problemami okresu dojrzewania.

Adresatami zadania publicznego jest dzieci i mlodziez trenujqca lekkoatletykQ.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z rcalizaqqzadania publicznego,
w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni siQ to do podwyzszenia standardu realizacji
zadania.rlJ
Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5lat
dofinansowanie inwestycji zuiqzanych

oferenUoferencil) otrzymal/otrzymalil) dotacjq na

z rcalizaqq zadania publicznego z

podaniem inwestycji, kt6re

zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania orcz daty otzymania dotacji

.

"'

Nie otrzymywal

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji
Za nadrzedny cel przyjQto promocjq aktywnych form spQdzania wolnego czasu oraz promocjQ zdrowego
i bezpiecznego stylu Zycia. Szczegolowe cele obejmujq:
1) zachecenie do systematycznego uprawiania sportu,

2) ksztaltowanie cech wolicjonalnych poprzez sport,
3) zagospodarowanie czasu wolnego mlodzie2y poprzez uczestniclwo w szeroko pojQtej kulturze

fizycznq,
4) wychowanie poprzez sport,
5) wyksztalcenie nawyku dbalo6ci o wlasnq sprawn066 fizycznq i zdrowie,

6) kreowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
7) szerzenie zdrowego i bezpiecznego stylu zycia,
8) aktvwizacia Srodowisk lokalnvch.

Blonie ul. Lqki 2: sala gimnastyczna, boisko sportowe

8.O

dzialai w zakresie

izadania

12)

1) Przygotowanie informacji na temat zawod6w
2) Weryfikacja zgloszei

3) Przygotowanie obiekt6w sportowych oraz protokol6w zawodow
4) Rozpoczqcie zawod6w, weMikacja dru2yn, przedstawienie zasad tywalizaqi oraz om6wienie
konkurencji sportowych
5) PrzeDrowadzenie zawodow
6) Podsumowanie projektu
7) Rozliczenie i zakonczenie zadania

flarmonograml3)

9.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od '1.08.2014 do 31.12.20'14
Poszczegdlne dzialania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

realizowanego zadania

poszczeg6lnych

za dzialanie w zakresie realizowanego

publicznegola)

dzialah

zadania publicznego

1 ) Przygotowanie informacji o
turnieju
2) Weryfikacja zgloszefi
3) Przygotowanie obiekt6w
sportowych oraz protokol6w

zawod6w
4) RozpoczQcie zawod6W
weryfikacja druzyn, przedstawienie
zasad rywalizacji oraz om6wienie
konku rencj i s portolvych
5) Przeprowadzenie zawod6w
6) Podsumowanie projektu
8) Rozliczenie i zakoiczenie
1

.
.
.
.
.
.
.

sierpien 2014

Kadra szkoleniowa UKS lVlelo Blonie

Wrzesien 20'14

Wolontariusze i kadra UKS Melo Blonie

Wrzesiefi 2014

Kadra UKS Melo Blonie

Wrzesiefr 2014

Wrzesien 2014

0. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

Zachecenie dzieci i mlodzie2y do aktywnych form spqdzania wolnego
Przekonanie mlodziezy do systematycznego uprawiania sportu
Wyksztalcenie cech wolicjonalnych poprzez sport,
Przestrzeganie ptzez mlodziez zasady fai play nie tylko na boisku
Zagospodarowanie czasu wolnego mlodzie2y
Wyksztalcenie nawyku dbaloSci o wlasnqsprawnoS6 fizycznq i zdrowie
Aktywizacja Srodowisk lokalnych

'lV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w:

*o!.'"iu,

L

.KOSZTOW

p.

'B

b

.q
E
'o.

Koszt
calkowi
ty
(w zl)

poKrycra

z
wroSKowa
nejdotacji
(w zl)

N
N

z rego oo

z finansowych
6rodk6w wlasnych,
Srodk6w
z innych 2r6del , w
tym wplat i oplat
adresat6w zadania
T)1w
publicznegol
zl)

Koszt do pokrycia

z tego

z wkladu osobowego,

w tym pracy spolecznej
czlonk6w
i Swiadczeh

wolontariuszy
(w zl)

E

Koszty

mer)loryczne
Koszty
w)'nagrcdzema

'1500

1000

4000

4000

5500

5000

500

organizator6w i
sadzi6w

Koszty
organizacji
zawod6w
(materialyzakup tyczek
sportowych,
nagrody,
napoJe,

artykuly
sDozYwcze

)

0

500

Ogolem

2. Pn ewidywane 2r6dla finansowania zadania publicznego
1

2
J
3.1

Wnioskowana kwota dotacii
Srodki finansowe wlasne''r

5000

91 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

I

5500

100%

Srodki finansow€ z innych 2r6del og6lem (Srodki finansowe wymienione
w okt. 3.1-3.3)11)

wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego"
Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lnoSci: dotacje

J.Z

3.3

z bud2etu paistwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)'"
pozostaler

/

Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
czlonk6w)
Ooolem (Srodki wvmienione w pkt 1- 4)

o/o

3. Finansowe 6rodki z innych

Nazwa organu admlnistracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

ir6del publicznych2l)

Kwota Srodk6w
(w zl)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o ptzyznante
Srodk6w zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze

-

Termin rozpatrzenia
w przypadku wniosk6w
(ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

rozDatrzonV(-a)

TAKNIE''
TAI(NIE'/
TAKNIE''
TAI(NIE''
V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania Wzy realizacji zadania publicznego22)

Do organizacji zawod6w sportowych klub dysponuje kadr4 wykwalifikowanych trener6w, kt6rzy
niejednokrotnie odpowiadali za najwazniejsze mlodziezowe zawody w naszym Powiecie.
Dodatkowe zaplecze kadrowe stanowiE wolontariusze. Mlodzi, chQtni do pomocy i nauki ludzie
wiq2qcy swoj4 przyszlo66 ze sportem z zaangaiowaniem zdobywajq do6wiadczenie w naszym
UKS.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow'' przewidywane do wykorzystania Vzy rcalizaqi zadania23'
Klub dysponuje:

-boiskiem sportowym z bie2niq sportowA zeskokiem do skoku wzwyz
piaskownica do skoku w dal,
sDortowa z oelnowvmiarowvmi boiskami do mlodziezowei siatk6wki i

I

skoku

o

tyczce,

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzdu (ze wskazaniem,
kt6re z tych zadai realizowane byly we wspolpracy z administracja publicznq).
Zadania rcdizowane we wspolpracy z administracjA publiczna

1)

POPRZEZ SZKOLENIE

4)

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ
DZIECI I MT.ODZIEZY W ZAKRESIE PII.KI SIATKOWEJ
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ
DZIECI I MT.ODZIEZY W ZAKRESIE KOSZYKOWKI
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ
DZIECI I MT.ODZIEZY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI
WSPIERAN|E I UPOWSZECHNTENTE KULTURY FTZYCZNEJ

5)

OGOLNOROZWOJOWE SZKOLENIE DZIECI
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH DLA ROZNYCH GRUP SPOLECZNYCH

2)
3)

4.

POPRZEZ SZKOLENIE

POPMEZ SZKOLENIE
POPRZEZ

lnformacja, czy oferenUoferenci'' przewidujecd zlecad realizaqq zadania publicznego w trybie,
o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustavvy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

Nie dotyczy

O6wiadczam (-y), 2e:
1) proponowane zadanie publiczne w calo6ci mie6ci siQ w zakresie dzialalno6ci pozytku publicznego
of erenta/aiarentow'' j
adresatow zadanra;
2) w ramach skladanei ofertv orzewiduiemv oebr'eranied6iesobrieran€!'
oolat od adresa
@pou@'oplat
3j oferenUoturene i'' jesVserl zwiqzanyl-nii niniejsza oferta--doln161.1./...A.l,.t.e,ttt.....:
4) w zakresie z.uiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,
r

przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby,
kt6rych te dane dotycz4 zlozyly stosowne o6wiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia '1997 r.
o ochronie danych.osobowych (Dz. U. z 2Q02 r. Nr 101 , poz. 926, z p62n. 4m.);
5) oferenUofu+ene i / skladajacy ninie.isza ofertQ nie zalega (-jd/zale€e{..id'r z oplacaniem naleznosci z tytulu
zobowiqzah podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne'/;
6) dane okreSlone w czqSci I niniejsze.i oferty sq zgodne z Xraffiejestrem-S'etdowyn/wla6ciwq
ewidencjq'';
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do skladania oSwiadczeh woli w imieniu

oferenta/oferent6vl)

a^a... /.{t,.d-!(.1a1ll ..... ....

Nieootrzebne skreSlii.
Roizajem zadania jest jedno lub wigcej zadaf pubticznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o dziatalno6ci po2yku publicznego i o wolontariacie.
r)
Kazdy z oferent6w skladajEcych ofertg wsp61n4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaj4 wla6ciwe pola.
or
Forma prawna oznacza formq dzialalno6ci organizacji pozarz4dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okre6lon4 na
podstawie obowi4zuj4cych przepis6w, w szczeg6lno6ci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne dzialaj4ce na podstawie przepis6w o stosunku Pafstwa do Ko6cioia Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Palistwa do Lrnych ko6ciol6w i zwi,4zk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno6ci sumienia
i wyznania, je2eli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalno6ci poZytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze stra2e po2ame oraz ine.Nale2y zaznaczyi odpowiedni4 formq lub wpisai inn4
'r Podai nazwq wla6ciwego rejestru lub ewidencji.
'r W zale2nosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
t) Osiedl", solectwo lub inna jednos&a pomocnicza. Wypelnienie nie obowi4zkowe. NaleZy wlpelnii je2e1i zadanie
publiczne proponowane do realizacji ma byi realizowane w obrqbie danej jednostki.
or
Nie wl,pelniai w prz)?adku miasta stolecznego Warszawy.
") Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wlpelnii jeSli
zadanie ma byi realizowane w obrEbie danej jednostki organizacyjnej.
l0) Nalezy okre6lii czy podstaw4 s4 zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokua czy tez inna podstawa.
Dotyczy tylko ofeny wsp6lnej.
"rWypelnii tylko w przlpadku ubiegania siq o dohnansowanie inwestycji.
12)Opis
musi byi sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - nale2y wskazad dokladny
'r

2)

'p.odzialdzialati'ramachrealizacjizadaniapublicznegomiqdzyskladaj4cymiofertqwsp61n4.

"r W harmonogramie nale2y podai terminy rozpoczEcia i zakofczenia poszczeg 6Inych dzialan oraz liczbowe oke$lenie
skali dzialari planowanychprzy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba Swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiqcznie, liczba adresat6w).
'-' Opis zgodny z kosztorysem.
i)) Nalezy opisai zakladane
rezrltaty zadania publicznego - czy bgdq trwale oraz w jakim stopniu realizacla zadania
p_rzyczyni siq do rozwi4zania problemu spotrecznego lub zlagodzi jego negatyvne skutki.
'"rNale2y uwzglEdni6 wszystkie planowane koszty, w szczeg6lno6ci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wlmagrodzeri.
' " Dotyczy jedl.nie wspierania zadania publicznego.
'"'Nale2y wpisai koszty bezpoirednio zwi4zane z celem realizowanego zadania publicznego.
'-' W przypadku ofeny wspolnej kolejni oferenci dol4czaj4 do tabeli informacjq o swoich kosztach.

'"'

Nale2y wpisai koszly zwi4zane

z

obslug4

i

administracjq realizowanego zadania.

kore

zwi4zane

s4 z wykonl'waniem dzial.ai o charakterze administracyjnlm, rLadzorczym i kontrolnyrn, w 6nn obslug4 hnansow4
i nrasma -rniaLt"
2r)Wlpelnienie fakrrltatf/vne
- umo2liwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6ry,rn mowa w $ 16 ramowego wzoru
umowy, stanowi4cego zal4cntik w 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadaria publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania, Dotyczyjedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
"/ Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bQda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nale2y przyporz4dkowai zasoby kadrowe do dysponuj4cych nimi
oferent6w.

23)

Np. lokul, sprzQt, materialy. W przlpadku oibrty wsp6lnej nale|y przqorzqdkowa6 zasoby rzeczowe
do dysponujqcych nimi oferent6w.
2a)
Odpis musi byi zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostat wydany.
25)
Wlpelnia organ adrninistracji publicznej.

