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REALIZACJI ZADANIA PU BLICZNEGO
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podstaw5"il""JJ:?H"1r,?iiltri"1ffitJ"1:lxYJ#':a"24

kwietnia 2003 r

gb lP

lLt

l. Dane oferenta/oferent6wl)'

3)

1) nazwa: Klub Sportowy PASSOVIA PASS

2)forma prawna:o)

)

(X

()

(

stowarzyszenie

koScielna osoba

prawna

(

() sp6ldzielniasocjalna

) fundacja

) ko6cielna jednostka organizacyjna

()

inna...

3) numer w Krajowym Rejestze Sqdowym, w innym rejestze lub ewidencji:s)
0000400105

4) data wpisu, rejestracji lub utwozenia:6) 25.10.2011 r...

5) nr NIP:

1182080613

.......

nr REGON: 145864580'

6) adres:
miejscowo66: PASS ul.: PASS 8/10...
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:t) ...............
gmina:

Bt-oNlE...

.. powiat:8)WARSZAWSKI- ZACHODNI...

wojew6dztwo: MAZOWIECKIE.
kod pocztowy:

-

05-870...

.. poczta BI-ONIE

7) tel.: 605 606 523 faks:

f'n;
'

66+

v]0

406

e-mail: pawel.wrzodak@op.pl http://passovia.futbolowo.pl

8) numer rachunku bankowego:

21 12402164 1111

O01O 4407 6358..

nazwa banku: BANK PEKAO SA......
9) nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do reprezentowania oferenta/oferent6wl):
a) PAWET WRZODAK- PREZES ZARZADU..
b) r-UKASZ DRZEWTECKT -WTCEPREZES ZARZADU..

c)......
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo6rednio wykonujqcej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:"'
Klub Sportowy PASSOVIA PASS, Pass 8/10, 05-870 Blonie, tel. 605 600 523...

11) osoba upowazniona do skladania wyja6nieh dotyczqcych oferty (imig i nazwisko otaznr telefonu

kontaktowego)
pAWEr- wRZoDAK, ter. 605 606 523.,.. 6.6.!...CIf .1.(.€.

12) przedmiot dzialalno5ci po2ytku publicznego:

a) dzialalno56 nieodplatna pozytku publicznego
Prowadzenie szkolenia dzieci, mlodzieZy, os6b doroslych, reprezentujqcych Srodowisko lokalne na
terenie miejscowo5ci Pass oraz okolicznych miejscowo6ci Bieniewice, G6rna WieS.
Organizowanie zajqc mlodym adeptom pilki noznej w czasie przerw migdzyszkolnych (wakacje
ZABAWY ZPILKA, ferie zimowe - ZIMA W MIESCIE).

-

Czynne anga2owanie siq klubu sportowego w rozw6j sportowy z uwzglqdnieniem pilki noZnej dla
dzieci, mlodziezy z miejscowoSci Pass i okolicznych miejscowoSci (Bieniewice, G6rna WieS).
Zapewnienie optymalnych warunk6w do rozwoju, trenowania i uprawiania sportu mlodzie2y i osobom
doroslym w ramach struktur zwiqzkowych (druZyna w A klasie MZPN, druZyna w B klasie MZPN,
druzyna junior6w trenujqca przez caly rok i rozgrywajqca spotkania w czasie turniej6w na hali oraz
podczas turniej6w,,dzikich druzyn".
Organizowanie turniej6w na hali WOSP w Bloniu) oraz turniej6w na trawie (PASSOVIA CUP).

b) dziatalnoSd odplatna pozytku publicznego
Nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadzql) dzialalno66 gospodarczq:
a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w na dzief skladania oferty brak, w trakcie zalatwiania.
b) przedmiot dzialalno5ci gospodarczej

b)

PKD 93.L2.2

- Dzialalno6d klub6w sportowych

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

ff

l. Szczeg6lowy zakres rzeczory zadania publicznego proponowanego do realizacii

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Zorganizowanie imprezy masowej, rodzinnej, og6lnodostgpnej izajq6 o charakterze sportoworekreacyjnym w okresie wakacyjnym na terenie miejscowoSci Pass dla rodzin z Passu i okolic.
lmpreza masowa mialaby charakter gier i zabaw na boisku sportowym Klubu Sportowego Passovia
Pass i w ramach jego infrastruktury.
Planowane gry izabawy dla rodzin, dzieci i mlodzieZy:
- slalom zpilkq, podbijanie pilki, Zonglerka, biegiw workach itp

- rozgrywkiw pilkq noznq, pomigdzy zgloszonymi rodzinami, druZynami, kt6re sig zglosz4z Passu i
okolicznych miejscowoSci, r62ne kategorie wiekowe, bramki 5 x2 m (r61ne kategorie wiekowe: dzieci,
mlodzie2, doro6li)
- cwiczenia i sprawdziany w biegach, testy Coopera, skokach itp. dla rodzin, dzieci i mlodzie2y
- 6wiczenia, zawody w ramach badbingtona, siatk6wkidla rodzin, dzieci i mlodzieZy, druzyny

mieszane.
Zapewnienie optymalnych warunk6w do rozwoju, trenowania i uprawiania sportu calym rodzinom,
dzieciom, mlodziezy i osobom doroslym podczas imprez o charakterze masowym, rodzinnym lub
sportowo-rekreacyj nym.
Upowszechnianie kultury fizycznq i sportu wSr6d dzieci, mlodzie2y i mieszkahc6w Passu, okolicznych
obszar6w w zakresie pilki noZnej oraz innych gier zespotowych w ramach zawod6w i imprez o

charakteze masowym, rodzi n nym

lu

b sportowo-rekreacyj nym.

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznoS6 wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

W miejscowoSci Pass nie posiadamy oSrodk6w sportowych, Swietlic i tym podobnych miejsc do
spqdzania wolnego czasu przez dzieci , mlodzie2 idoroslych. Jedynym miejscem, kt6re integruje
Srodowisko lokalne w zakresie sportu jest Klub Sportowy Passovia Pass ijego skromna infrastruktura
(szatnie dla gospodarzy, dla goSci, dla sqdzi6w oraz boisko sportowe usytuowane w charakterystycznej
niecce krajobrazowej) Boisko sportowe wpisujqce sig w krajobraz miejscowoSci Pass orazpozwallqce
na chwilg sportowej rekreacji mieszkahcom Passu iokolicznych miejscowo5ci.

Dlatego tez KS PASSOVIA PASS organizuje i planuje r62nego rodzaju zawody sportowe, inicjatywy
projekty o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, mlodzie2y oraz doroslych
zamieszkujqcych na terenie miejscowo6ci Pass i okolicznych miejscowoSci.

i

poOczas ogOlnodostgpnej rodzinnej, imprezy masowejwszyscy zainteresowani majq okazle wspolnie

i

pod patronatem KS PASSOVIA PASS milo spgdzi6 wolny czas uprawiajqc ro2ne dyscypliny sportowe o

charakteze zespolowym (pilka nozna, siatk6wka, badbington, biegi itp.) majqce na celu integracjq

.

calych rodzin, krzewienie kultury fizycznej, sportu, wsp6lzawodnictwa sportowego.

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego
Cale rodziny, dzieci, mlodziez, doro5li, mieszkaicy miejscowoSci PASS oraz okolicznych
miejscowoSci.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania
publicznego, w szczeg6lnoS,ci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sig to do podwy2szenia
sta ndard

u realizacii zadania.

"'

Nie dotyczy

5.

Informacj

a,

czy

w ciqgu ostatnich 5 lat oferenUoferencilt otnymaltotrzymalil) dotacjq na
z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji,

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych

kt6re zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji'

"

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b

ich realizacii

Upowszechnianie kultury fizycznej isportu, z wiodqcym naciskiem na gry zespolowe (siatk6wka,
badbington, biegi, lekkoatletyka), w tym szczeg6lno6ci na pilkq noznq.

Wspieranie imprez sportowych oraz rekreacyjnych a takze zajg6 sportowo-rekreacyjnych ze
szczegolnym uwzglgdnieniem rodzin, dzieci i mlodzie2y z Passu i okolicznych miejscowo6ci
Organizacja atrakcyjnych form wypoczynku w zakresie sportu i rekreacji po1zez aktywizacjg dzieci

i

mlodzieZy oraz calych rodzin po1zez organizacjq zawod6w, gier, zabaw, imprez o charakterze

wsp6lzawodnictwa sportowego oraz prowadzenie szkoleh, zajg6 i trening6w w pilce noZnej w okresach

wolnych od szkoly (np. wakacje).

Promocja aktywnego spqdzania czasu wolnego wSr6d spolecznoSci lokalnych, ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem calych rodzin, dzieci, mlodzie2y, doroslych z Passu i okolicznych miejscowo5ci.
Rozw6j projekt6w sportowych, kt6re przyczyniajq siq do kzewienia i upowszechniania kultury fizycznei
i sportu w6r6d spoleczno5ci lokalnej, calych rodzin, dzieci i mlodzieZy z Passu i okolicznych

miejscowoSci

popvez ich aktywizacjq w postaci gier, zabaw, z4ee , turniej6w, imprez o charakterze masowym,
podczas, kt6rych majq szansg na czynny udzial w imprezach znajdujqcych sig w niedalekiej odleglo5ci
od ich miejsca zamieszkania
Podnoszenie poziomu sportowego dzieci, mlodzie2y oraz aktywizacjg calych rodzin, doroslych z Passu
i okolicznych miejscowoSci poprzez zapewnienie im udzialu w zawodach sportowych i imprezach
organ izowa nych

w

ra

mach ws p6lzawod

n

ictwa sportowego

Organizacja czasu wolnego dzieci, mtodzie2y oraz doroslych z Passu i okolicznych miejscowo5ci
poptzez organizacjg czasu wolnego w formie prowadzenia szkolenia w pilce no2nej, zaj96, gier, zabaw
i trening6w odbywajqcych siq w ramach og6lnodostqpnej imprezy masowej, rodzinnej o charakterze

sportowo-rekreacyjnej dla rodzin, dzieci, mlodzieZy z Passu i okolicznych miejscowo5ci.
Gry, treningi, zabawy, zajqcia treningi, szkolenia, wsp6lzawodnictwo sportowe w ramach imprezy
dotyczyloby ro2nych dyscyplin sportu (siatk6wka, badbington, biegi, z naciskiem na pilkq noznA).

Poprzezorganizacjq imprezy o charakterze og6lnodostgpnej imprezy masowej, rodzinnej, sportoworekreacyjnej rozumiemy prowadzenie gier, zabaw,zdee, profesjonalnych trening6w oraz zawod6w,
przez pracQ wykwalifikowanych trener6w sportowych oraz opiekunow, posiadajqcych certyfikaty,
dyplomy, licencje trenerskie niezbgdne do trenowania druzyn sportowych w zakresie pilki noZnej na
odpowiednim szczeblu oraz posiadajqcych wyksztalcenie kierunkowe umo2liwiajqce prowadzenie
zawod6w, gier, zabaw, szkolerl, trening6w iza1q6' w zakresie danej dyscypliny sportu.

W ramach wsp6lzawodnictwa sportowego w ramach organizowanej imprezy ogolnodostgpnej rodzinnej
cale rodziny, dzieci, mlodzieZ

idoro5li- jednym slowem wszyscy milo5nicy sportu bez wzglgdu na wiek

majq szanse zweryfikowania swojej warto6ci sportowej (poziomu wytrenowania, wlasnych umiejgtno6ci)
i sprawdzenia siq w rywalizacji zespolowej z innymi druZynami reprezentujqcymitq samq dyscyplinq
sportowE.

Poprzezorganizacjg czasu wolnego rozumiemy rowniez zapewnienie optymalnych warunk6w do
rozwoju, trenowania, uprawiania, uczestniczenia w zawodach sportowych rodzinom, dzieciom,
mlodziezy i doroslym z Passu i okolicznych miejscowoSci. Za optymalne, wla5ciwe warunki Klub
Sportowy Passovia Pass rozumie zakup nagr6d dla uczestnik6w izwycigzc6w oraz zakup sprzgtu
sportowego niezbgdnego do zorganizowania imprezy sportowej oraz niezbgdnych dodatk6w (wody dla
uczestnik6w, slodyczy dla dzieci, dyplom6w, medali, pucharow). Wszystkie te rzeczy Klub Sportowy

Passovia Pass zamierza zapewni6 uczestnikom tej imprezy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Boisko sportowe w Passie.
W obwodzie:
Boisko,,Orlik" w Bieniewicach.

8. Opis poszczeg6lnych dzialafi w zakresie reatizaciizadania publicznegol2)

Organizacja og6lnodostqpnej masowej, rodzinnej imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy
Blonie w okresie od 10 marci do 31 giudnia2014 r., dokladnie w okresie wakacji, maksymalni44 dni,
opisane dzialania w punkcie lll pkt 1

9. Harmonogramtt)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10 marca do 31 grudnia2014

r.

(okres wakacyjny, maksymalnie 4 dni)
Poszczeg6lne dzialania w zakresie
realizowanego zadania
oubliczneoola)

rozgrywki na boisku

Terminy realizacji
poszczeg6lnych
dzialaft

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
dzialanie w zakresie realizowanego zadania
oubliczneqo

- pilka
2x20

ZARZAD KS PASSOVIA PASS

2x20

ZARZAD KS PASSOVIA PASS

2x15

ZARZAD KS PASSOVIA PASS

Zawody na boisku - siatk6wka

Mecze 2 x 10

ZARZAD KS PASSOVIA PASS

- dzieci/mlodzieZ z Passu

minut

no2na,bramki5x2m

Mecze

- cale rodziny oraz doro6li

minut

mieszkaricy z Passu i okolicznych
miejscowo5ci

Rozgrywki na boisku

- pilka

no2na,bramki5x2m
- dzieci/mlodziez z Passu

Mecze
minut

i

okolicznych miejscowo5ci

Zawody na boisku

- siatk6wka,

boisko do gry w siatk6wkg

Mecze
minut

- cale rodziny otaz doroSli
mieszkaficy z Passu i okolicznYch
miejscowoSci

i

okolicznych miejscowoSci

Rozgrywki, gry, zabawy, mini-

Testy Coopera,

turnieje, zajgcia, zawody,

biegiw workach,

projekty sportowe o charakteze

badbington,

sportowym, sportowo-

slalom z pilkq na

rekreacyjnym

czas, strzelanie

- dzieci/mlodzie2 z Passu

i

do celu z

okolicznych miejscowoSci

miejsca,

- cale rodziny oraz doroSli

Zonglerka itp.

mieszkahcy z Passu i okolicznych
miejscowoSci

ZARZAD KS PASSOVIA PASS

1

0. Zaktadane rezu ltaty reat izacj i zadan ia pu blicznegol

.

5l

Aktywne, zdrowe spgdzanie wolnego czasu ptzez cale rodziny, dzieci, mlodzie2y z Passu

i

okolicznych miejscowoSci

.

Rozw6j i kzewienie kultury tizycznq na terenie Gminy Blonie - na terenie miejscowo5ci Pass

oraz okolicznych miejscowoSci w5r6d calych rodzin, dzieci, mlodzie2y z Passu i okolicznych
miejscowoSci

.

Podnoszenie umiejgtno5ci wsp6lpracy zespolowej, koleZehskiej w zespole/grupie przez cale
rodziny, dzieci, mlodzieZy z Passu iokolicznych miejscowoScipoprzez czynne uprawianie
r6znych dyscyplin sportu, w tym pilki noznej

.

Og6lny rozw6j fizyczny, motoryczny i psychoruchowy calych rodzin, dzieci, mlodzie?y z Passu
okolicznych miejscowo6ci w ramach uprawiania r6znych dyscyplin sportu, w tym pilki noznej,

.

PodwyZszanie umiejgtno6ci sportowych poTzez czynne uprawianie sportu przez cale rodziny,

dzieci, mlodzie2y z Passu i okolicznych miejscowoSci

.

Promocja Gminy Blonie poprzez aktywizaciq dzialan o charakterze sportowo-rekreacyjnych na

terenie Passu oraz okolicznych miejscowoSci

.

Zapewnienie mieszkaricom Passu (rodzinom, dzieciom, mlodzieZy, doroslym) iokolicznych
miejscowoSci profesjonalnej opieki instruktor6w, trener6w oraz opiekun6w sportowych w
ramach organizowanej imprezy masowej, og6lnodostqpnej, rodzi nnej'

lV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:
Lp.

Rodzaj koszt6w
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n
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Rodz

4

miar
v

Koszt
calkowity
(w zl)

z tego do
pokrycia

z tego z
finansowych

z

6rodk6w wlasnych,
Srodk6w
z innych Zr6del , w
tym wplat i oplat
adresat6w zadania
publicznegolT)1w zl)

wnioskowa
nej dotacji
(w zl)

Koszt do pokrycia
z wkladu osobowego,

w tym pracy spolecznej
czlonk6w
i Swiadczefi wolontariuszy
(w zl)

i

Koszty

{R\
meMoryczne -'po
stronie KS

PASSOVIA
PASS1g:
1) praca trener6w

(umowy)

3 Osoby

t500

r500

2200

2200

komplet

1600

1600

komplet

1000

700

300

4000

500

przez34 dni

2) ptaca sgdzi6w,
opiekun6w,
instruktor6w
(umowy, delegacje)
3) puchary,
nagrody, medale

4 osoby

itp.
4) woda dla

uczestnik6w
(zawodnik6w) +
slodycze dla dzieci

spzet sportowy
(torby sportowe,
pilki no2ne,
badbington, siatki
do zawod6w,
bramki do zawod6w
itp.)
5)

Sztuka/
komplet

4500

6) koszty zwiqzane
z udzialem w
zawodach
sportowych w
ramach
wsp6lzawodnictwa
sportowego
niezbgdne w

zuiqzku z
wykonaniem
zadania (opieka
medyczna na
zawodach, ta5my
kolorowe
oddzielajqce
zawody)

Sztuka/
komplet

400

0

400

/osoba

tl

Koszty obslugi2o)
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie KS
PASSOVIA

PASSI9):
1) praca

wolontariuszy (m.in.
koszty rozliczef
finansowych
zadania ,koszty
udzialu i
zaanga2owania
os6b do obslugi
zadania)

Czasog

odzina
pracy

1000

0

1000

ltl

Inne koszty, w tym
koszty
wyposazenia i
promocji po stronie

KS PASSOVIA
PASS1g):
1) druk plakat6w
zwiqzanych z
imprezq masowq

IV

z

3

3.1

3.2

260

0

260

12 460

l0 000

1460

Ogolem:

2. Przewidywane
1

sztuka

ir6dla finansowania zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji

4

5

l0 000 zl

80%

1460 zl

t2%

0zl

00h

0zt

0Vo

0zl

0%

0zl

0%

1000 zl

8%

12 460 zl

t00%

Srodki finansowe wlasne'')

odkifinansowe z innych 2r6del og6lem (Srodkifinansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11)
wptaty i oplaty adresat6w zadania publicznego"

@cnzrooetpub|icznych(wszczeg6|nosci:dotacje
z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzEdu terytorialnego,
funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)

3.3

1000

"'

pozostalelT
Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
czlonk6w)
Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)

3. Finansowe Srodkiz innych 2r5del publicznych2l)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w pu blicznych

Kwota Srodk6w
(w zt)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie Srodk6w
zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy te?
nie zostal(-a) jeszcze
rozoatrzonv(-a)

TAK/NIE"

TAI(NIE''
TAI(NIE"

Termin rozpatrzenia
- w przypadku
wniosk6w (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlo2enia
niniejszej oferty

TAI(NIE"

Uwagi, kt6re mogq miee znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Klub Sportowy pASSOVIA PASS jest mlodym podmiotem prawnym na obszarze Gminy Blonie, w

ciqgtej fazie rozwoju, podejmujqcy energiczne dzialania na terenie Gminy Blonie w zakresie
krzewienia kultury fizycznel i sportu w5r6d mieszkaric6w Passu iokolicznych miejscowo5ci.
To klub, kt6ry z roku na rok ma coraz wiqkszqliczbq zawodnikow w swoich szeregach otaz cotaz
liczniejsze grono kibic6w z Passu i okolicznych miejscowoSci'
Dodatkowo prowadzi dzialalnos6 na obszarze, kt6ry z racji swego poloZenia, uwarunkowah
w
gospodarczych dawnych wymaga stalego zaangazowania siq Klubu sportowego PASSOVIA PASS
i sportu.
inicjatywy, projekty o charakterze sportowym na rzecz kzewienia siq kultury lizycznei
V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego
publicznego22)
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacii zadania

Cztonkowie Zarzqdu KS PASSOVIA PASS:
PAWET WRZODAK (PREZES),

LUKASZ DRZEWIECKI (WICEPREZES ZARZADU)'
DANTEL GETKE WICEPREZES ZARZADU)'
RADOST-AW PRZYBYLS KI (CZI.ON EK ZARZADU)'

RYSZARD KAMINSKI (CZI-ONEK ZARZADU)'
TOMASZ KUBALA (CZt ONEK ZARZADU)'
ANDRZEJ GRYBOS (CZI-ONEK ZARZADU)'

Wolontariusze:

ZYGMUNT ROZALSKI

Trenerzy:

DANIEL GETKE,
trener z licencjq instruktora sportu i licencjq trenera MZPN
STAN I SI.AW

LI

SZKI EWICZ,

trener z licencjq trenera MZPN

Sgdziowie: sgdziowie ze zwiqzku MZP N'
instruktorzy sportu, np. lekkiej atletyki

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6wl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji

zadania23)

Pawilon socjalny
Sprzgt sportowy
Boisko sportowe
3. Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzalu (ze wskazaniem,
kt6re z tych zadah realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

Organizowanie imprez sportowych na rzecz dzieci, mlodzieZy
przez Passowskie Stowarzyszenie Sportowe (PSS) w latach 2008-2010
Organizowanie i udzial w zawodach sportowych w rozgrywkach:

B KLASY o mistrzostwo B klasy MZPN

(sezon 201012011, sezon 201312014 (w trakcie),

A KLASY
(sezony 201112012,201212013,201312014 (w trakcie) o mistzostwo A klasy MZPN
Organizowanie i udziaN w zawodach o mistzostwo MZPN w kategorii Junior Starszy
Organizowanie turniej6w, zaJee, projekt6w

o charakterze sportowym, sportowo-rekreacyjnym dla

dzieci i mlodzie2y oraz doroslych na terenie Gminy Blonie:
wakacje

-

ZABAWY ZPILKA,

ferie-zlMAWMlESClE,
turniej na hali w Bloniu
turnieje na trawie

4.

-

WOSP,

- PASSOVIA

CUP 2013

r.

lnformacja, czy oferenVoferencil) przewiduje(-q) zlecae realizacjq zadania publicznego w trybie,
o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie

Wykonanie wfasne przez KS PASSOVIA PASS

O6wiadczam(-y), 2e:
1) proponowane zadanie publiczne w calo6ci mie5ci siq w zakresie dzialalno6ci pozytku
pu bl iczneg o e;sps n1s1€furen+6+#t
2) w ramach skladanej oferty pzewidujemy pebieranire/niepobieraniel) oplat od adresat6w
zadania;
3) oferenVoferencil) jesUsqe zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 31.12.2014 r.;
gromadzeniem,
4) w zakresie zwiEzanym
otwartym konkursem ofert, w tym
pzelwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak?e wprowadzaniem ich do
system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlo2yly stosowne

z

z

o$wiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 22Q02 r. Nr 101 , po2.926, zp62n. zm.);

5)oferent/efe+enePskNadajqcyniniejszqofertqnieza|ega(-jd@op|acaniem
nale2no6ci z tytulu zobowiqzari podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne";

6) dane okre$lone w czgsci

z

I

Krajowym Rejestrem
niniejszej oferty sE zgodne
);
ewidencjql
Sqdowym/wla6ciwq
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

KLUB
LUts SSPORTO}'
POR'^'^'p-e-e

lfr/r"lfilg
rk_prezes
vv'4vwqn
' KSJASSO;64
-- Prezes
g[awvr Wrzodak
rr s s o w
' '|e4ve q'&nvv"'
lp*el
KsfNifiti*l-fleg
Pass 8/ | 0, 05-870 Bloni
Et"rzDrzewiecki-Wiceprezeszarzqdu... *)n'4uA4
tel:512 652 8lt
Reg 145E64SE0, Ntp 118206".0611.
Kc p^csovlA PAss
(podpis osoby upowa2nionej

zarzadu.".
Zazqdu""'

ia

'

lub PodPisY osob uPowa2nionYch
do skladania oSwiadczefi woliw imieniu
oferenta/oferent6wl)

Data 31 .05.2014 r.......
Zalaczniki:
1.

2.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencjiza)'

sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq wsp6lnq niz
W przypadku iyOor'u innego
-Rejestru
Sqdowego lub- innego _wlaSciwego rejestru - dokument
*yni1ijl"y z (ra.;o*ego

p6twieiOiajEcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ow)'
Statut KIubU KS PASSOVIA PASS
wyb6r
4. Uchwaty z wALNEGO ZEBRANTA CZI-ONKoW XS PASSOVIA PASS potwierdzajqce
oferenta
w
imieniu
dzialania
do
nowychwladz majqcych upowaznienie
potwierdzajqcy wyb6r
5. protot<ot z WALNEGO ZEBRANTA CZI-ONKoW rS PASSOVIA PASS
nowych wtadz majqcych upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta
A poSwiadczone notarialnie podpisy nowego ZARZADU KS PASSOVIA PASS wybranego w dniu
03.12.2013 r.
PASS
7. Oswiadczenie KS PASSOVIA PASS na udostqpnianie danych dotyczqcych KS PASSOVIA
r. o
1997
29
sierpnia
z
dnia
z
ustawq
zgodnie
ofert,
konkursem
z
otwartym
zwiqzanym
w zakresie
ochronie danych osobowych (Dz. u. 22002 r. Nr 101 , po2.926, z p62n. zm.).
?

Wszystkie wlw zal4cznikizostaly zlolone w ramach ztohonq wcze5niejszej oferty na zadanie numer

1

Proszq o zaliczenie je na poczet tej oferty.
PoSwiadczen ie zlozen ia oferty2s)

Adnotacje urzqdowe2s)

') Nieootrzebne skreSlic.

4Rodzalem zadania

jest jedno lub wiqcej zadafi

publicznych okre5lonych

w art. 4

ustawy

z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie'

t)Kazdy

z

oferent6w skladaiicych ofertq wsp6lnq pzedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczalq

wla6ciwe oola.
o)Forma piawna oznacza

formq dzialalno6ci organizacji pozazqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okre6lonq na
przepis6w, w szczeg6lnoSci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki organizacyjne
podstawie obowiqzujqcych
dzialajqce na p6dsiawie pzepis6w o stosunku Pahstwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczypospolitej
polskiej, o stosunku Panstwa do innych ko5ciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno6ci sumienia i
vuyznania, je2eli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalno6ci po2ytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze straze po2arne oraz inne. Nale2y zaznaczyd odpowiedniq formg lub wpisac innq.

') Poda6 nazwq wla5ciwego rejestru lub ewidencji.
W zalezno5ci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
D Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nale2y wypelni6, je2eli zadanie publiczne
w obrgbie danej jednostki.
-.proponowane do realizacji ma by6 realizowane
6)

o)

q

Nie wypelnia6 w przypadku miasta stolecznego Warszawy.

Ootyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypelni6, je6li zadanie )na by6
realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10)
Nale2y okre5li6, czy podstawq sq zasady okre6lone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy lez inna podstawa. Dotyczy
oferty wsp6lnej,
...tylko
11)
Wypelnid tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
t') Oiis musi by6 siOi'iy z harmon6gramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej nale2y wskazad dokladny podzial
dzialari w ramach realizacji zadania publicznego miqdzy skladajqcymi ofertq wsp6lnq.
tt)
W harmonogramie nale2y poda6 terminy rozpoczqcia i zakoficzenia poszczeg6lnych dzialari oraz liczbowe okre5lenie skali
dziatari planowanych przy-realizaQizadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba
6wiadczeri udzielanych tygodniowo, miesigcznie, liczba adresat6w).
tn)
oois zoodnv z kosztorysem.
tt) Nalez/ opisa6 zaktadine rezultaty zadania publicznego
- czy bqdq trwale.oraz w jakim stopniu rcalizacia zadania pzyczyni
sig do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
tol
Nilezy uwzglgdnicwszystkie planowane koszty, w szczeg6lno6ci zakupu uslug, zakupu zeczy, wynagrodzefi.
1D
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
tt)
Uat-ezywpiia6 koszty bezpoSrednio zvriqzane z celem realizowanego zadania publicznego.
ls)
W pzypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolqczaiq do tabeli informaciq o swoich kosztach'
2o)
Nalezy wpisad koszty zwiqzani z obslugq i administraciq realizowanego zadania, kt6re zwiqzane sq z wykonywaniem
dzialari o charakteze idministracylnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq i prawnq projektu'
21)
umo2liwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w S 16 ramowego wzoru umowy'
Wypelnienie fakultatywne
stjnowiqcego zalqcinik nr 2 do rozpozqdzenia Ministra Pracy iPolityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oiert! i ramowego wzoru umowy dbtyczqcych realizacji zadania publicznego otaz wzotu sprawozdania z wykonania
tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

-

-

,t,-l;foir..j" o fwatiflfiqich

os6b, kt'6re bedq zatrudnione pzy realizacji zadania publicznego, oraz okwalifikacjach

wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej naleby przyporzqdkowa6 zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi oferent6w'
23)
Np. lokal, spizqt,'miteriafy. W pLypiOt<u oferty wsp6lnej nale?y pzypozqdkowa6 zasoby zeczowe do dysponuiqcych
nimi oferent6w.

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.
Wypelnia organ administracji publicznej.

'o) Odpis musi by6 zgodny
25)

