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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Data i mieisce zlozenia oferty
(\,rrypelnia organ adminisl|acji publicznej)

OFERTPJO€EREA]IVSFO+NA!
oRGAN|ZACJT POZARZADOWEJCYCHyPODI\,',llOTU (-oW), O KToRYI\,',| CYCH) |\4OWA W ART 3
usr. 3 usrAwy z DNt,c z+ KWterNt,A zoos r. o DZlALALNoscl PoZYTKU PUBLIczNEGo
IOWOLoNTARIACIE (Oz U z2o10t Nt234' poz. 1536)'''
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Trening Mikofajkowy otnafty 4'12.2014 z sedziowanymi sparingami sekcii
Kickboiingu trenuj4cej w Gimnazjum nr.2 przy ul. Narutowicza 4 w Bloniu,
prowadzoG przez Mistrza Swiata i Europy Gerarda Zdziarskiego dla dzieci
i mlodzieiy Miasta B{onie.
(rodzaj zadania publicznego'?))
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 07 11.2014 do 31.12.2014

W FORMIE

W/WsP|EMN|AREAL|zAcJ|ZADAN|APUBL|czNEGo,,
PRZEZ

Burmistrz Miasta Blonie

(organ administracj j publicznej)
skladana na podstawie pzepis6w dziatu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 I
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolonta acie

l. Dane oferenta/oferent6w
1) nazwa: UKS

r)'3)

Oiarowska Szkola Kickboxlngu ,,OSKB"

2) forma prawnai)

(X) stowarzyszenie
( ) ko6cielna osoba prawna
( ) spoldzielnia socjalna

(

)fundacja

(

) koscieln a jed nostka organizacyjna

( ) inna.....................

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

Decyzja Nr.01/10/2008 Wydzialu OSwiaty, Kultury Sportu, Turystyki

i

Rekreacji Starostwa

Powiatu Warszawskiego zachodniego
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia;6)z dnia 28.'l0.2oo8r

5) nr NIP:

1181985269

nr REGON: REGON: 141645377

6) adres:

miejscowos6: O2ar6w Mazowieckl ul. Szkolna 2
dzielnica lub inna jednostka pomocniczaj).....
gmina: Oiar6w l/lazowiecki powiatj) warszawa zach6d
wojew6dztwo: Mazowieckie
kod pocztowy: 05-850 poczta: O2ar6w Mazowieckl

7) tel.:601500207. faks:

e-mail: kickbox@op
8

ol

http:// KICKBOX.PL

) nu mer rach un ku ban kowego:

1

0203000451

1 1

0000002060690

nazwa banku: Bank Gospodarki Zywnosciowej
9) nazwiska i imiona os6b upowa2nionych do reprezentowania oferenta/ofefent6wl):
a) Gerard ZDZIARSKI, te|.601500207

10) nazwa, adfes i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:e)

lJczniowski Klub Sportowy
O2ar6w

o

nazwie Oiarowska Szkola Kickboxingu ,,OSKB"
Mazowiecki ul. Szkolna 2, adres dla doreczeri O2ar6w Maz. ul. O2arowska 26/40

te|.601500207

1

1) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczqcych oferty (imie

i nazwisko oraz nr telefonu

kontakiowego)

Gerard ZDZIARSKI Tel. 601500207
12) przedmiotdzialalnoSci pozytku publicznego:

a) dzialalno66 nieodplatna po2ytku publicznego na podstawie slatulu Uczniowskiego Klubu

Spodowego Ozarcwskiej Szkoly Kickboxingu OSKB.

b) dzialalnos6 odplatna pozytku publicznego TAK

13) jezeli ofereni /oferencil) prowadzi/prowadzql) dzialalnos6 gospodarcz4 NIE DoTYczY
a) numer wpisu do rejestfu przedsiebiorcow
b) przedmiot dzialalno6ci gospodarczej

It. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administGcji publicznej wraz
z pr_2ytoczeniem podstawy prawnello)

jest pfezes Gerard ZDZIARSKI i zatzqd na podstawie statutu
klubie sportowym zafejestrowanym w Vvydziale Oswiaty, Kultury Sportu, Turystyki

Reprezentantem Klubu OSKB

o

uczniowskim

i Rekreacji Staroshva Powialu Warszawskiego zachodniego z dnia 28.10.2008r decyzja Nr.o1/10/2008

lll, Szczeg6towy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
'1.

Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Trening ,,Mikolajowy" pokazowy z spdziowanymi sparingami dla dzieci i mlodzieiy
z sekcji Blonie i Oiarowa Mazowieckiego w dniu 4,12,2014, Zakup sprzttu sportowego
niezbtdnego do przeprowadzenia treningu i podniesienia jakosci i obci{iei
treningowych zawodnikom. Sprz€t bgdzie sluiyl r6wniei uczniom Gimnazjum nr.2
w Bloniu przy ul.Narutowicza 4 gdzie miesci sig s€kcja Kickboxingu prowadzona przez
trenera Mistrza Swiata i Europy Gerarda Zdziarskiego, kt6ry dzigki cigikiej pracy
wychowal Mislrz6$ Polski ivice Mis(rua Swiata Juniordw Mlodszvch.

2. OPis Potzeb wskazujqcych
przyczyn oraz skltk6w

opis ich
na koniecznos6 wykonania zadania Publicznego,

ponad 300 os6b
pzeszla rzesza dzieci imlodziezy liczqca
przez
szeregiklubu
2OO8r'
od
Klub dziata
i Ozarowie pzy ul Szkolnei2'
nr'2 przy ul Narutowicza 4 w Bloniu
Prowadzimy zaiecia w Gimnazjum

Aktua|nietrenujewBloniuponadtrzyoziesciorodziewczatichlopc6w.osiqgnieciamiKlubusa
Polski 12
ijunior6w rangi mistrzowskiej: Mistrzostwa
kadei6w
w5r6d
zawodach
na
zdob)4e medale
sportowym Jest
Pucharu Polski Najwiekszym osiqgniQciem
medali w tym jeden zloiy, 23 medale
wzesniu iego
Juniora Karola Karczmarka we
Mistrzostw Swiata z Rirnini - Wochy
srebrnv medal

publicznego
3. Opis grup adresat6w zadania

lat' iak r6wniez
pochodzi ze zr6znicowanych rodzrn' od
mlodziezy uczqcej sie. Nasza mlodzrez

11:z-e-:::::1t'"":
walczvmv z pzemoca wijr6d dzieci
wvchowawczq
o.""u
"oonowo
powr6t do spoleczeishva
marginalizacji' zapewniajac szybki
i
nalogom
przeciwdzialajac
imlodziezy
jestesmy
play i pamietajac' ze w sporcie wszyscy
fair
zasade
zachowujqc
czynnego.
Blonia:
'
u nas i zdobywaia medale mieszkaficy
r6wni a riygrywajq najlepsi Trenuje

il*'"'

;:ffi;;;;"
"ir**n"

Adrian Makowicz

1

Puhusk miejsce 3
Puchar Polski Light Contact 3'1 05'2014

Eryk Krawiecki

miejsce 3

1. Puchar Polski Kick Light Dobrzeiewice 22-23 03 2014
2014 miejsce
2. Puchar PolskiJunior6w Kick Lighi Kielpin 11-13 04

2

Aleksander Olczak

1.

Junior6w 26-28 04 2013r' Ostrowiec
Mistrzostwa Polski Kickboxingu Kick-Lighi
Mazowiecki miejsce 3
il""lffilngu Juniorow Kick Lisht 2e 06 2013 o2ar6w

, :ilit$r#
3.

4.
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Lrsni Juniorow

1

1-12 10 2014 Ozar6w

Maz mieisce 2

Al"kTlijzo:,is;'?l::ir

i

swretokrzvskr 6-8 06 2014 miejsce 3
J.,nior6w L'|ght contacl ost'ow,ec
Maz mrelsce z
illriilii;iri.r,']"":"-ow Kick Lisht 1 1-12 10 2014 ozar6w

fzvcznq
umiejetnosci i podnie56 swojasprawnos6
lwielu innych pragnacych poszezy6 swoje
wykazuje zapottzebowanie dzieci i mlodziezy
ObseNacja Srcdowiska Naszego lvliasta
kultury fizycznei popzez
ktorych zadaniem jest upowszechnianie
na zajQcia sportowe pozalekcyjne'
wzrost zainteresowania nasza dyscyplln4
sport walki jakim jest Kickboxing Zaangazowanie'
iwizyt6wka naszego KluDu
zawodnik6w s4najlepszqreklama
i osiqgniQcia

4. Uzasadnienie potrzeby
pJb.icznego.

w

dofinansowania z dotacji inwestycji zwi4zanych

szczegdlroaci ze wskazaniem w jaki spos6b Przyczyni sie

z

tealizacjq zadat\ta

to do

podwyzszenia

standardu realizacii zadania.ll)

W zamiezeniach Klubu iest udzial w sportowym wsp6lzawodnichtie w ramach Polskiego Zwiqzku
pokazowy zainteresuje kolejne
Kickboxingu, sa to zawody rangi krajowej i miedzynarodowej Trening

mlodeosobvdotrcnowaniaipozwo|iimnawykorzystanieswojejszansynazmianetrybu2ycia
tarcze do kopnied'
na aktylvne. Zakup specjalisiycznego spzetu: worki bokserskie z zawieszeniami'
pomagajqc leplej przygotowac
skakanki. Powy2szy sprzet podniesie jakosd i intens)'wno56 trening6w,
Spelnienie powyzszych zadai w ogromnym stopniu spopularyzujq kulture fizyczna
sie do zawod6w.

i

pieknq dyscypline

z

ogromnymi tradycjami w6r6d dzieci

i

ndodziezy sport6w walki

w

Polsce

ZDZIARSKI
i na Swiecie lak feprezentowal nasz krajjej zalozyciel l\4istrz Swiata i Europy Gerard

5, Informacia, czy w ciegu ostatnich 5lat oferenuofergncil) otrzymal/otrzymali'r dotacje na
podaniem inwestycji' ktdre
doflnansowanie inwestycli zwiazanych z realizacjq zadan ia publicznego z
11)
zostaly dofinansowane, orcanu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otzymania dotacii

Prowadzenie systematycznych zaiSc spoatowych dla dzieci imlodziezy

z tefenu

lMiasta

iGmjny

Ozar6w N'lazowiecki
1. 31.03.2011 nf umowy RFE|PG/10/2/P/2011 Burmistrz lvliasta

I

ff

unowy WSS/D/13i2012 Burmisttz Miasta i Gminy O2ar6w Mazowiecki
01.2013 nr umowy WSS/526/'14lD/2013 Bumistz N4iasta i Gminy O2ar6w Mazowiecki'

2.26.01.2012
3.

iGminy Ozar6w Mazowiecki

4. urnowa NT.WSS/526/28|D/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Ozar6w l\4azowiecki

6. Zakladane cele

realizacjizadania publicznego oraz spo56b ich realizacji

poprzez zakup specjalistycznego
) Zwiekszenie ilosici trenuj4cych i poprawien!e ich bezpieczeistwa
sptzQtu sportowego podnoszqc iakos6 i intenslvnosd trening6w przygotowujacych do start6w
1

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I\,4iasto Blonie.

8.

opis poszczeg6lnych dzialai w zakrcsie realizacji zadania publicznegol2)

spoftowego dla zwiekszenia i poprawy

@Qtu

bezpieczeishta na zaleciach ido pEeprowadzenia ireningu pokazowego
Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 0'1 01 2014 do 31 X|1 2014

Poszczeg6lne dzialania w Terrniny

realizacji

zakresie realizowanego zadanla poszczeg6lnych

Oferent lub inny podmiot
dzialanie

w

odpowiedzialny za

zakresie realizowanego zadania

publicznegor4)

dzialah

publicznego

Zakup spzetu sportowego

xl-x11.2014

UKS Ozarowska szko'la Kickboxingu OSKB

1O-

zaktadane rezultaty rcalizacji zadanla publicznegols)

naszych
NajwiSkszym sukcesem naszego zadania publicznego bedzie zorganizowanie wolnego czasu
pociech'
dzieci, edukacja iwychowanie poprzez spori i rzecz bezcenna rado56 izadowolenie Naszych

zmnjejszenie agresii i nle prawych zachowah, przeciwdzialanie nalogom (alkoholizm, narkomania)
dzieci i rr odzie2y naszego Miasta.
Prowadzenie zajed sportowych dla wiQkszej ilosci dzieci
Zakup niezbednego specjalistycznego sprzetu sportowego dla podniesienia bezpieczehshta
izwiQkszenia obciEzei treningowych dla iozwoju zawodnik6w startujqcych w zawodach
i przygotowujqcych do nich.

UdzjalwzawodachPo|skiegoZwiqzkuKickboxinguwiQkszejiloscinaszychzawodnik6wiodnoszenie
kolejnych sukces6w sportowych i osobistych jakim jest przelamywanie swoich slaboSjci'

lV. Kalkulacja pnewidylvanych koszt6w realizacjl zadania publicznego

/

1. Kosztorys zo wzgledu na iodzaj koszt6w:

w lym p€cy spolecznej

z innych 2.6del, w lYm
wplat i oplat adBat6v
zadznia publiczneso '

-

9

.9
E

i

Swiadczei woloniariLrszy

(w zl)

-9
Koszly
stronie SKF OSKB

500,-

skakankiSBS-10

5

100,-

500,-

2
3
2
6

260,
300,
310,
159,

524.900,620,,
954,,

524,"

900,620,954,-

8

143,

1144,-

1144,-

10

40,

400,-

400,,

I

100,-

50
5

100,-

100,-

125,50,-

50.-

5313,-

IV

125,-

4538,-

775,-

2. Przewidywane i16dla finansowania zadania publicznego

Wnloskowana kwota dotacji
4538 zl
2

Si6dki fnansowe wlasne"'

3

roukifrnansow-e z innych 2r6del ogolem (Srodkiflnansowe wymienione
w okt. 3.1-3.3)"'

3.1

wptaty ibplaty adresatowzadania publicznego"

3.2

Srodkifinansowe z innych ZrOdel publicznych (w szczegolnoscil doiacje

100 %

..%
7

l'.ibD'rd-zetu

jednostkisamorzqduterytorialnego
z budzetu Panswa
strukturalnych)'
z
funduszy
srodkr
funduszy celowych,

@YiPracasPoleczna
dg6temlsroaii tymbnione w pkt

1- 4)

publicznych'?l)
3. Finansowe Srodki z innych 2r6del
rstracli
NiFaoganu ad m jednostki

Kwota srodk6w
(w zl)

in

publicznej lub innej
sektora f inans6w PublicznYch

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o ptzyznanie
Srodk6w zostal Ca)

rozpatrzonyCa)
pozytywnie, czy tez

Termin rczpatzenia
w przypaoKu
wniosk6w (ofert)
nierozpahzonych do
czasu zlozenia

niniejszejoferty

nie zostalca) jeszcze

Uwagi, kt6re mogq mied znaczenie

pzy ocenie kosztorysu:

Mo2liwoii6 zmiany ceny jednostkowejw dniu zakupu

publicznego
V. Inne lvybrane informacje dolyczQce zadania
'1.

przy realizacii zadania publicznego2'?)
Zasoby kadrowe przewid!'wane do wykorzystania

Prezes

izazqd

Klubu SKF oSKB

Trener instruktor mgr pedagogiki Gerard ZDZIARSKI
KsiQgowosd kslqgowa Marianna oszczQdlowska

przy pokazach sportowych i rozwieszaniu reklam
Czlonkowie klubu p€ca spoleczna - wolonlariat

do wykorzyslania przy rea
2. zasoby zeczowe oferenta/oferent6wr)przewidywane

'

rekawice bokserskie' dresy'

-

3. Ootychczasowe dosjwiadczeniaw rcalizaqi zadai publicznych podobnego rodzaju (ze wsl(azanlem,

ktore z tych zadai realizowane byly we wsp6lpracy z

ad min

istracja publicznq).

Klub dziala od 2008r realizujEc cele statutowe

l.31.O3.2Ol1nr umowy RFEIPG/10/2/P/2Ol l Burmistrz Miasta iGminy O2ar6w Mazowiecki
2.26.01.2012 ff umawy WSS/D/13/2012 Burmistz Miasta i Gminy Ozadw Mazowiecki'
3. L01.2013 nr umowv WS5/526/14lD/2013 Burmistrz Miasla i Gminy O2ar6w l\Iazowiecki

4. NT.WSS/526/28|D/2014 Burmistz Miasta i Gminy O2ar6w IVlazowiecki

Informacja, czy oferenvoferencil) przewlduje(-q) zleca6 realizacje zadania publicznego w trybie,
o dzialalnoijci pozytku publicznego
o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003

4.

f

io wolontariacie,
Oliwiadczam (-y),2e:

'l)

proponowane zadanie publiczne

w calosci miesci si9 w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

of erenia/of erent6w'r:

2) w ramach skladanej

ofe(y przewidujemy pobieranie/n epobieraniel) oplat od adresat6w zadania;

3l '12.2014;
ofert, w tym z grcmadzeniem' peetlvazaniem

3) oferenVoferencir) jesUsai) zwiazanyCni) niniejszEofertqdo dnia

4) w zakresie zwiqzanym z ohvadym konkursem
iprzekaz\a/ua.iem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia
poz 926, z p62n zn );
1 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
5) oferenvoferencil) sktadaj4cy niniejszq oferte nie zalega ('jd/zalegaFJqJr) z oplacaniem naleznosci
z tytulJ zobow,qzai podatkowych/skladek na ubezp eczenia spoleczne";

6) dane okreslone w czQsci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym^tlaiiciwq
ewidencjq');
7) wszystkie podane

i

w aletcie otaz zal4cznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osdb upowa2nionych
do skladania oSwiadczeir woliw imieniu

oferenta/oferent6wl)
o ar".../. 4...

/..4.....4..?.a-7

Zalqczriki:

L Kopia Decyzja Nr.0l/10/2008 z dnia28.10.2008r Wydzial Oswiaty, Kultury, Sporfu, Turysqki i Reki€acji Stdostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
2. Wyci4g z e?isania do ewidencji.
3. Decyzjawsprawic nadalja nuheru identyfikaci i podatkowej
4. Sratut OSKB

l. Kopia akruaheeo odpisu z Krajo*eso Rejestru

S4dowego, inreso rejestru lub es^idencjfa).,

i,TJiiffi$i#t*;[:""'i'xi*::;"u:::***s:l:l*n::1t1"$:***r[',:l'"':J;'litri";xi?":"i"':i
PoSwiadczenie zlozena o

liT:::#*";:i:,X'i;.,

w ait. 4 ustasy z dnia 24 kwi€tnia 2003
t"dno rub wiecej zadan publicznych ok,esronych

o dzialalnosci pozytku publiczaego

, rJi

..

,il"o"ac!;

o wolontarracre.
'
$ spb lnq przedstawia
oterta

r.

ssoje dane Kolejni oferenci dol4czaj^ $lasciwe pora

na
"i"i"*i"
dz ar".nosc. o'goniacri noalqoowei podmrotu jednoeri o'sanizaclrner o\rcironq
" ;;';" ;;","";;;';"'inE
zacvlne
prame
i
organ
redno'rki
osobv
il"" i^*.
Drzeni'os * u.zeg6:no-i sroed/vvelie I lundeJe
""4.*,'i.
.'".*,1'-'", do Ko(ciord Karo|c\reso rv tuec/t?o'pohrer Pohk er' o no'u-ru
""r,
l;;;;." ;;;;j;il;;;ir.""
"
or./ o g\vrdcrach worloslr r mienid I e r aanra redr trhcee
,'''vro"
I:i;'l
i
i,"'*" o" ;"ii"ili",.
"r
^-'*r.r
pubr(he8o
u('nio$srie krub) sponoue ocnolnn/e srrze po/drne
;";-;;" il,;;;; pro",ln-'e 'r,i,ra no'ci oo4 rrd

o a inne NaGul a_,czy. oooo$iedn 4 iorme ub$prsa'inna
5)Podai n.We wlasciBego rejestru lub e*idencji
w zateznosci od tego w jaki spos6b organizacj a lub podmiot powstal
')
jezeli zadanie publiczne
,)
Os;;i..,ote"r*" ilb i.;" ieonosttra pomocnicza. wypelnienie nie obowi4zkowe. Nalezy wypelnia
j
ednostki
danej
s
obrlbie
Drooonowa.e do realizeiima bv6 rcalizowane
i)Nie wypelniaiw przypadku nridta slolecznego wa6zasT
e b"ty-r ooa,i"rd, ii,-"$ych, ptac6wck i innych jednostek orsanizacyjnych ofe.enta. Nalezy {vpelnid jesli zadanie ma
h\- redl;.o$ane $ obrel'rdanel edrosll'io ganr/aqIneJ
q
prokura czy te2 inna podsrawa Doryczy
i1 ri"[]i-"r,.sr,c
o"o,taqq sq zavar irreironi statucie. pe]nomocnictwo,

.,i

' u'.a"i""'Lo" or\DodNu rbrcsdnid iqoJ.finan'o{a1'e n$e'}cii
,o,i!*,,i,i.,p.ir"l;;.i.-.i,..*-,r.-,,o.y*..wpuwadkuofe,tyvsp6rnej-nare2ywskazaidokradnvpodzial
,"dcu" | .o.iL/ne{o mied \lbd,,,-*mr o(edr $ polnd
.t, r",- . nm,. ^
nrre'lenie srdli
'iri,aq.
:'$ nmonoe@ie
nale^ poddc lem:nr rolpoczr(rs i zaloic/enia potc/eBdlnlch oira m o@ 'c/hn$e
dla
danego zadmia publicznego' np liczba
(tzn
ad;kwatnvch
mid
p,lri"^"eo
zaa-L
o.r"L" ri""""i"tiip,.r
'1.i'""i'
adresalow)
Srviadczen
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