zal4enik do rczpoz4dzenia MinistE PEcf i Polilyki
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Ucznjowrki l(lub Sporio*r
,,l,1elo !li rri:.:
w Zesoo e S:k.i N. l
im, trl.lchiorr \".r'llion,ii,z!
uL, Lqk 2, Oi-i7a, -aron:-_
tcl. 2! ili 10 rd ucu ll

Zalqcznik nr

OFERTA REALIZACJI

?il: -;i-

1

!:

Data i mieisce zlo2enia oferty
(wypelnia organ adminishacji publicznej)

U

F

EK l,/VrelFE|< +qr++E|Fl9rrr{rH

P Q|,:SL',
-06 laur,

oRGANTZACJ| POZARZADOWEJ(-YCHyPOOMIOTU (-oW), O KToRYM (-YCH) MOWAWART 3 UST 3
USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA2OO3 T O DZIATALNOSCI POZYTKU P,UBLICZNEGO

IOWOLONTARIACIE (Dz U

z2010t Nr234, poz 1536)',

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ. SPORTU I REKREACJI
(rodzaj zadania PUblicznego)

Organizacja Og6lnopolskiego Turnieju Koszyk6wki

,,Snieiynka Cup rocznik 2002 i mlodsi"
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 1010.2014 do 31.12.2014

W FORMIE
POWIERZENIA REAIIZrcJI ZNO NIA PUBTICZNEGO-.M,/SPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO "

BURIIIISTRZ BI,ONIA
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie przepisbw dzialu ll rozdzialu 2 usary z dnia 24 kttietnia 2003
o dziatalnosci po2ytku publicznego i o wolontiariacie

r

l. oane olerena/o+eren{6w1)3}
1) nazwa: Uczniowski Klub Sportowy ,,l,ilelo Btonie"
2) forma prawna:")

I,

(x)

stowaeyszenie

(

)

koscielna osoba

(

)

sp6ldzielnia socjalna

3)

nlmerw Krajowym Rejestze S4dowym, w innym rejestze lub ewidencjii5)

prawna

( ) tundacja
( ) koscielna jednostka oryanizacyjna

Nr rejestru w S'tarostwie Powiatu We6zawskiego Zachodniego 29
4) dab wpisu, rejestracji lub utwoeeniar6)

Oalawpisu 22.122009
5) nr NIP: 118 204 9980 nr REGON: 142652267
6) adres:

miejscowosc: Blonie ul.: Lqki 2
dzieinica lub inna jednostka pomocnicza:7)

powiat Warvawski Zachodni

gmina: Blonie
wojewddztwo: mazowickie

pocztai Blonie

kod pocztowy: 05-870

7)|€l.:22725 48 48,50963/'

065

faks:22 725 48 48
httpii/

e-matll

8) numer rachunku bankowego: 15 2130 0004 2001 0548 920E 0001

nazwa banku: Volkswagen Bank Polska S.A.
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oierenta

a) Szewczyk Kataazyna
b) Gawryjolek Slawomir

10) nazwa, adres

i

telqfon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o kt6rym mowa w ofercie:"'
UKS ,Melo Blonie" ul.

{qki 2 05-870 Blonie 22 725 48 48, 509 634 065

11) osoba upowa2niona do skladania w)'jasniei dotyczqcych oferty (imie
kontaktowego)

Jaromir Buzalski 793 028 075

i

nazwisko olaz nr telefonu

12) pzedmiot dzialalnosci po2ytku publicznego:
a) dziatalno6i nieodplatha pozytku publicznego

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 2ycia sportowego uczni6w w oparcju o mo2liwosci
obiekto,re i sprzetowe szkoly o@z o pomoc organizacyjnqi matedalnqrodzia6w i sympatyk6w Kltrbu.
2. Anga2owanie wszystkich uczni6w do r6znorodnych form aktywnosci ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawnosci i zainteresowah sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportc l/ych organizowanych na obszarze dzialanja samoEqdu
teryiorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajea sportcwych dla uczni6w szkoly w c€lu ,tszechsfonnego rozwoju ich sprawnosci
fzycznej i umyslov€j.
5. Organizowanie dzialalno6ci sportowej ze szczeg6lnym uwzglednieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas r6znorodnych form wspdlzawodnictwa spoftowego.
7. Ksztaltowanie pozytywnych cech chaEkteru i osobowosci popzez uczestnictwo w rcalizacji zadati
sportowch Klubu.

b) dzialalnosd odplatna po2ytku publicznego

L
L

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 2ycia sportowego uczni6w w oparciu o mo2liwo6ci
obiektowe i spzetowe szkov omz o pomoc oganizacyjna i mateialna rodzic6w isympatyk6w Klubtl.
Angazowanie wszystkich uczni6w do f62norodnych form aktywno6ci ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawno6ci i zainteresowai sportowych.
10. Uczestniczenie w imp.ezach sportcwych organizowanych na obszaze dzaalania samozqdu
teMorialnego i poza nim.
11. Organizowanie zaje6 sportowych dla uczni6w szkctly w celu wszechstronnego rozwoju ich spreMnosci
t4cznej i umysbw4.
12. Organizowanie dziatalnosci sportowej 2e szczeg6lnym uwzglgdnieniem tunkcji zdrowotnych.
13. Organizowanie uczniom wszysddch klas r62noodnych fom wsp6tsawodnictwa sportowego.
'14. Ksztaltowanie pozyty\rvnych cech charakteru i osobowo6ci poprzez uczestnictwo w fealizacji zadai
sportowych Klubu.

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prcwadzq') dzialalno56 gospodarczq:
a) numef wpisu do ejestru peedsrebrorc6w ....
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

Infonnacra

sposobie

ofarcnt6w wobec organu administracii publlcznel wtaz

lll. Szczegdowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacii

Organizacja cyklicznego tufnieju koszyk6wki. zawody majq na celu popularyzacje koszyk6wki wsr6d
dzieci i mlodziezy oraz krzewienie kultury fizycznej.

2. Opls potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonanie zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz akutk6w
Ptzeprowadzona diagnoza Srodowiska lokalnego wykazala du2e zainteresowanie dzieci i rY odziezy
wsp6izawodnictwem sportowym. PopEez rywalizacje sportowq i manifestacjq swojej sprawno6ci
fizycznej mlodzie2 podnosi poczucie wlasnej wartosci, eliminujqc kompleksy, przelamuj4c bariery
miedzyludzkie oraz przekonuje sie, 2e sport mo2e by6 sposobem na radzenie sobie ze stresem,
niesmialoScia czy problemami okresu dojzewania. Sfworzenie mlodzie2y mo2liwosci sportowej
rywalizacjiz zawodnikamiz calej Polskiz pewnosdq podniesie morale naszych anlodych sportowc6w.

Adresatami zadania publicznego sq dzieci i mlodziez szkotna rocznik 20021
uczestnik6w).

mtodlll6[

1OO

4. lJzaaadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiEzanych z rcallzacjqzadania publicznego,

yJ:nT,f""a"'

ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sie to do podwyzszenia standardu reatiz;cji

Nje dotyczy

5. lnfohacja, czy w ciqgu ostatnich S lat oferent/ofeEncirl otrzymauotEyhalir) dotacie na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z rcalizaqq zadania pub'icznego z podaniem inwestycji, kt6re
zostaly dofinansowane, organu ktdry udziel dofinansowania oEz daty oizvmania dotacii .tti

Nie otrzymywal

6. Zakladane cele .6a

i zadania

za nadzedny cel wzyjeto promoclg

licz

os6b ich real

aRyw@

i bezpiecznego stylu zycia_ Szczegoiowe cele obejmuj4
1) zachQcenie do systematycznego uprawiania sportu,

2) ksztattowanie cech wolicjonatnych poprzez sport,
3) zagospodarowanie czasu wolnego mlodziezy poprzez uczestnictwo w szeroko pojetej k!lturze
hzycznej,
4) wychowanie popizez sport,
5) wyksztalcenie nawyku dbaloScio w,lasnqspEwnos6 fizycznq izdrowie
6) kreowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
7) szerzenie zdrowego i bezpiecznego sqlu 2ycia,

aealizac i zadania
Blonie ul. L4ki2: sala gimnastyczna

8.

ls

dzialai w zakresie real

zadania
bti
zawodEiE

'1) Przygotowanie i rozeslanie informacji promuj4cych udzial w

2) WeMikacja zglosze6

3) Pr2ygoiowanie obiekt6w sportowych o|az protokol6w zawod6w
4) RozpoczQcie zawod6w weMikacja druzyn, pEedstawienie zasad rywalizacjioraz om6wienie
programu zawoctow
5) Przeorcwadzenie zawod6w
6) Podsumowanie prcjektu
7) Rozliczenie i zakoirczenie zadania

9. Harmonogrami3'

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.10.2014 do31.12.2o14
Poszczegdlne dzialania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania

poszczeg6lnych

dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznegora)

Ozialai

publicznego

1 )Pzygotowanie i rczwieszenie
informacji promujqcych udzial w
Tumieju, wyslanie zapfoszeh,
promocja w Internecie

2) Weryfikacja zgloszei

3) Przygotowanie mate al6w
biurcwych oraz protokol6w

x 2014
xt 2014

x|

2014
UKS Melo Elonie

4) Rozpoczecie zawod6w,
13

X

2014

13

X

2014

13

X! 2014

7) Podsumowanie projektu,
zamieszczenie wynik6w na stronie
kiubu

x

2014

8) Rozliczenie i zakohczenie

xll2014

wedkacja druzyn, bzlosowanie
dru2yn, regulamin i zasady gry
poszczeg6lnych zawodnik6w w
kwartach
5) Pzeprowadzenie zawod6w
6) Sprzqtnie po turnieju

zadanla

to. zakladane.ezultaty realizacji zadania publicznegor5)

.
.
.
.
.
.
.

Zachecenie dzieci i mlodzie2y do aktwnych fom spedzania wolnego
Przekonanie mlodziezy do systematycznego uplawiania sportu
Wyksztalcenie cech wolicjonalnych popzez sport,
Przestzeganie pEez mlodziez zasady fair play nie tylko na boisku
Zagospodarowanie czasu wolnego m{odzie2y
Wyksztalcenie nawyku dbalosci o wlasnq sprawnose fizycznq i zdrowie
Inteqracia mlodzie2v z caleqo kraiu

lV. Kalkul.cia p.zewidywanych koszt6w realizacjl zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzqlgdu na rodzai koszt6w:

I

e

w rym

-

,g
E

-9

stoni€ UKS Melo
Blonie:
2000

600
250

I100

600

200

201)

200

10

40

,100

40

5

200

400
200

0
0

200
800

200
800

0
0

2254

2250

0

200

200

0

200

200

0

100

0

100

200

0

200

8350

7050

1000

250

1

2
I

90

25

5) OC oEanizatora

sircnie UKS
Btonie l
2) u6tu9i

500

2500

2

2

M.lo
200
100

zl

Ut

I

0

1300

p6cy spoiecznet

2.

Przewldpane 2r6dla tinansowania zadania publicznego
Wnioskowana kwota dotacii
Srodki finansowe wlasne")

1

2

0/o

7050

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1300

16%

8350

100./.

Srodkifinansowe z innych 2r6del og6lem (Srodki finansowe wymienione
w okt. 3.1-3.3)' /

3

wplaty j oplaty adfesatdw zadania publicznego

3.1

srodkifinansowe z innych 2r6del plblicznych (w szczeg6lnosci: dotacje
z budzetu paistwa lub budzeiu jednostki samorzadu terytorialnego,
32 funduszy celowych. 6irodki z funduszy strukturaInych)'
3.3

pozosbte''

4

Wklad osobowy {w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

5

Oo6{em (Srodki wvmienione w Dkt 1- 4)

3, Finansowe srodki z innych 2r6del publicznych2l)

Nazwa organu adminisiEcji
publicznej lub innej jednostki
sektora fi nans6w publicznych

Kwota srodk6w
(w zt)

Infonnacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
Srodk6w zostal (-a)

ftzpatzonyl-a)
pozytywnie, czy te2
nie zostalca) jeszcze

Termin rozpatEenia

-

w przypadku wniosk6w
(ofert)

nierozpaizonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

rozpatrzonvca)
TAIVN

TAI(N
TAI(N
TAIVN

V Inne wybGne Infomacje dotycz4ce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidwane do wykotzystania pey rcalizacji zadania publicznego"'
Do organizacji zawod6w sportowych klub dysponuje kadre wykwalifikowanych trenerow, kt6rzy
niejednokrotnie odpowiadali za najwaznieisze mlodziezowe zawody w naszym Powiecie.
Dodatkowe zaplecze kadrowe stanowia wolontariusze. Mlodzi, chQtni do pomocy i nalki ludzie
wi+Acy swoj4 ptzyszl,o66 ze sportem z zaangazowaniem zdobywajq doswiadczenie w naszym
UKS.
2. zasoby eeazowe ofetenhJoferenl6wt ptzewidywane do wykorzystania ptzy realizaqi zadania'")
Klub dysponuje:

-hala sportow4z pelnowymiarowymi boiskami do mlodziezowej koszyk6wki
zaDleczem saiilal vm

-

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
kt6re z tych zadai realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).
Zadania realizowane we wspolpracy z administracjA publiczn4

1)

2)
3)
4)
5)

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULIURY FIZYCZNEJ POPRZEZ SZKOLENIE
DZIECI I MLODZIEZY W ZAKRESIE PILKI SIATKOWEJ
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ SZKOLENIE
DZIECI I MLODZIEZY W ZAKRESIE KOSZYKOWKI
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ SZKOLENIE
DZIECI I MLODZIEZY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ
OGOLNOROZWOJOWE SZKOLENIE DZIECI
ORGANIZACJAOGOLNODOSTEPNYCH IIVIPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

4.

zleeaa -ealizaqe zadania publicznego w trybie,
o K6rym mowa w art. 16 ust- 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego
fnformacja, czy

ofe.enutrGicP przewidujecd

i o woloniariacie.

Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), :e:

1) proponowane 4adanie publiczne w calosci mie6ci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

ofeEnta/€+e+eF*dA/v :
2) w €mach skladanej ofertl przewidujemy p€bi€,raFie/niepobieranie" oplat od adresat6w zadania;
3) oferenr€fer€ici ' jesusqr zwi+anycni) niniejsz4 ofert4 do dnia 14.10.2014:

4) w zakresie zwiqzanyrn z

otwartym konkursem ofert,

w tym z

gromadzeniem, przetwarzaniem

i przeka4Maniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w infoma9cznych, osoby,
kt6rych te dane dolyczau zlozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawe z dnia 29 sierpnia '1997 r
o ochronie danych,osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 10'1, poz. 926, z p62n. 4F.):
5) ofercnuofer€R€i" skladajqcy niniejszE ofertQ nie zalega (-jdFalegatjd-' z oplacaniem naleznosci z llulu

zobowiqzad podatkowych/s*+ad€kna ubezpieczenia spoleczne ":
6) dane gkreslone w czeSci I niniejszej oferty sq zgodne z t4Fa jer,i ys-R4€€lFs qd€v?ym,'wlasciwe
ewidencia":
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

t i= a,-u

rfakty;znym.

a-__,-s-

-_-

(podpis osoby upowa2nionej
lub podpisy os6b upowa2njonych
do skladania oswiadczei woliw imieniu

oferenta/oferent6w')
Data...

1..

/1..o-,

..!.o..1.?.

Zalqczniki:
1. K;pia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji2a)

PoSwiadczenie zlo2enia

Niepolrzebne skreilii.
') Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zada6 pubiicznych okeslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalnosci po ,lku publica€go io wolonrariacie.
r)
Kazd z ofercnt6* skladajqcych ofert9 wsp6lnE przedstawia swoje dan€- Kol€jni oferenci dolqczajq wlaiciwe pola.
n)Foma pmrma
oaracza forma dzialalnosci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki otganizacyjnej okeslon4 na
')

r

podsiawi€ obowi4zuj4cych przepis6w, w szczeg6lnosci stowarryszenie i tundacje, osoby plalvlre ijednostki
orynizacyjne ddalaj4ce na podstawje przepisdw o stosunLu Paistwa do Koiciola lGtolickiego w Rzec2mospolitej
Polskiej, o stosunlru Pafistwa do inrych kosciol6w i zwiqzk6w $y2nanio\aych oraz o gwarancjach wolnosci sumi€nia
i ryznania, jezeli ich cele slaautowe obejmujq prowadzenie dzialalnosci pozfku publicznego, uczniowski€ kluby

'ffiffi$6;ffiiffiffi*mfirffi**i*
'[q."ryl**rug$l,ffit*.3;gf
**tt*e"-l"m"'*;
:

i$*f*ri:fr;$ilr:ffi#F"g1'u;'r.#"*":',
il'r#{i'ii,;'d'tri#'q5,#*i:i$tffi1,"#,ift
}ij*ffi .,iiffi ,iltr#;
'il,Yla;;n;";il
"rffi:":

*S+'rfr+#?
*r*n*

::itr#ld'"$Tffi tr":t'?*[j:',,*r+ruTl##"j##;"m{"]i'ffi
z sobv tz'cz'we
iit;-'"*i*,,

sprzer maierialy.
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