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REAIIZACJI ZADANIA PUBLICZN
(.odzj

zadan;a

lublicn%o'?)

Orgatrizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodzieiry z Gniny Bloaie - zaiQa sportorych judo oraz
imprez, zawod6w i rozgrywek sportowych.

(tytd zadania publicznego)

wokresieod

01.04.2015r do 29.06.2015.

W FORMIE
PEWIERZENh REAHZ\EJI ZNDANIA PUSIICZNE€E/WSPIERANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.)
PPZEZ

Gmine Btonie
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie pzepisow dzialu ll rozdzia\u 2 uslEry z dnia24 kwietnia 2003r.
o dziatalnoSci

po dku publicznego

i wolontariacie

l. Dane oierenta / e{e+ea{6trl1l'3,

'l)

Nazwa Uczniowaki Klub Spttowy Pinnia Arcd2lsk ttazowiecki

2)

iorma prawna:')

stowazyszenie
( ) koscielna osoba prawna
( )sp6ldzielnia Eocjalna
(x)

3)

(

) tundacja

(

) koscielna jednostka organizacyjna

(

)inne

numer w Krai€wyR€ojesEe€qderrry+ w innym rejeshze lub ewidencji:o

Starcsta Powhtu Grodzkka ltazoyttecklsg/o nr

2t

4,

data wpisu. re.iestracji lub utwozenia:o) 22 grudnia 2OO3 roku

5)

nr NIP:529 179 55 14 nr REGON: Ol56ilt956

6)

adres:
miejscowoSc: GFdzisk ttlazowiecki ul.: Battnlaka 13 A

dzielnica lub inna jednostle pomocnicza:7)
gmina: Grodzlgk itazocrlecki powiat8) Grodzisk
Kod pocztowy: 05

7)

-

Maowiocki

825 poczta: Grodzigk tlazowleckl

tel.: 60'1 580 i+18 faks:
e-mail trener@plranle.pl

8)

n\nner rcchunku bankowego:
nazwa banku.:

9)

http/ wlvw.piranie.pl
98 929'1 0001 0086 4859 2000 0030

Barl Sp6ldzlelczy

Blata Rawska Fitia Milan6|yek

nazwiska i imiona os6b upow€znionych do rep.ezentowania oferenta lqfereBr6$F.r

a\ Marck Kowalski - prczes klubu
b, Matzanna Kotzebska - seketatz klubu
c) lwona Wachwek - koordynabr do spraw sportu

10) nazwa , adres i^telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym
mowa w ofercie:"'

Ucznlowaki Klub Sporfowy Pianie

05- Blonia ul. Narubwicza

21

1l ) osoba upowaZniona do skladania wt'jasnieli dotyczqcych oferty (imie i nazwisko oraz

nr telefonu

kontaktowego
Marek Kowalski 604 580
12 )

41 8

pzedmiot dzialalnosci poA/tku publicznego:

dzialafnde nieodplatna poiytku publiczncgo rozwianie r62nychforn kult ryfzycznej
ksztaltowanie Wtycznych cech charalderu i osobowoici dzieci i mlodzieit.
Integrowanie irodowisk rczniowskich rodzicielskich i nauczycielskch z gniny Blonie
b) dzfataf nosd odphtn^
ou'rr."n*on,"
a)

o4fu

oorr*

i

13)

jotoli oferent

r-#)

prowadzi, pleryadzqq dzi8lalno6e gospodarczl :

a)

rumerwpisu do retestru prrgdsQbiorc6w

b)

przedmkrt dzialalno6ci gospodarcre,

nie dotycry

Nie dotyczy

ll, Infomacja o sposobie
z orzvtoczeniem
&24.1. Statutu

-

i oieFnt6w wobec organu administracii publiczne, wraz

do konpetencji zatzAdu nalezy: 7) zatzqdzanie majqtkbm l4ubu.

lll. Szczeg6lowy zakres zeczow)f zadania proponowanego do Falizacji.
l. K.6tka charaKo
zadania
Zadanie ptuponowane do rcalizacji, to.adanie o charcIderze rckrcacyino - spotlowym, z mo2liwo6ciq spoc./a/istycznego rozwijania sie Cwiczecych w kierunku spoltowego judo. Ma obejmowa' swym zasiegiem dzbci od 5
toku do 19 roku 2ycia. W skjad zadania wchodzic bedzie nauka judo, organizowania imprez spottowych
(zawod6w) piknikdw todzinnych, balu spottowca, pokaz6w oraz wspiennie Wpoczynku letniego naszwh

zawodnik6w

potzgb wakazui1cych na koniecznoS6 wykonanla zadanla publlcznego, opls lch przyciayn o.az
skutk6w
Wedlug naszego rczpoznania jest duze zdinteresowanie spoftani walki w Bloniu wSrdd dzieci i dodziezy, nie
tylko spoftami duzynowym| czego dowodem jest chocia2by to, 2e ishbjeity ponad 7 lat i mamy pewne
2. Opi6

osiqgniecia. Nie wszystUe dzieci i mlodzie2 intercsuje pilka nozna, czy koszyk6wka, nie wszys/,.ie dzieci maiq do
tego prcdyspozycje, a w sporcie indwidualnym Swietnie sie rcalizuiQ.

Judo jest spoften, k6ry w poczqtkowej fazie nauki tozwik
do pr6bowania swch sil w innych dziedzinach
og6lnie rczwojowo (najmlodsi), co noze bye dobrym poczqtkiem
'wiczqcych
spottu, a nlodziezy starszej daje nozliwosc osiqgania osob6fego sukces!/ ptzez starty w zawodach

indwidualnych.

adGaat6w zadania
Adrcsatami zadania sq dzieci od. 5 toku 2ycia (dziewczynki i chlopcy), dzieci staEze (szkola podstawowa)
oaz mlodzb2 (tak2e dziewczeta i chlopcy) szk6l ponadpodstawowych do 19 roku zycia (koniec liceun). Starsi
czlonkowie Klubu, np. rcdzice dzioci Cwiczqcych, mogq Cwbzy' judo w ramach rckreacji na zajQciach

dodatkow@ jako jednyn z Nzwilej'w czlonk'w Klubu.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacll inwestycii zliqzanych z leallzaclq zadania
publlcznego w szczeg6lno6ci zo wsk zaniem, wlaki 8po86b przyczyni 3ie to podqdazcnia atandadu
realizacii zadania "'
Nie dotyczy,

5. Infomacla, czy w clqgu ostatnich 5 lat ofgront / ole.encirl otrzymal/otrzymalir) dotacie na
dofinansowanie inwestycji zwi?anych z realizacjq zadania publicznego z podarliem inwestycji , kt6re zostaly
udzielil dofi nansowEnia olaz
dofinansowa

6. Zakladane cele realizacii zadania publicznego oraz spoa6b

ich realizicii

l.Pronowania miasta poptzez oryanizacje Ogdnopolskbh Misttzo*vt Blonia w Judo pod patronatzn
Bumistza.
2.Rozwijani6 r62nych torm kuftury fizycznej w Srodowisku dzieci i mlodziezy szkolnej paez starty w
tumiejach krcjowych i niedzynatodowych w judo o.az innych form wjp6lzawodnictwa spottowego, np.
test'w sp rcw n o6c iowyc h.
3.Podnoszenie wiedzy dzieci i mlodzie2y o dalekowschodnich sztukch walk, a szczeg6lnie judo przoz
organizowanie egzamin6w na Wsze stopnie wtajenniczenia poleczonymi z testani o historii judo.
4.Unozliwienb dowohej ilosci $etnych wykzdu na letni ob62 $pottowy w wakacie.
S.Rekrutaqa dzieci i mlodzie2y ze szk6l podstawo$ych i gimnazjalnwh na zajecia judo.

Szkola Podstawowa

fi

2 w Elloniu ul. Narutowicza 21.

wyjazdy na zawody spottou/e na terenie calggo kraju.

dzialai w zakr€sle real
l.Nauka i treningi spotlows judo w dw5ch grupach (od 20 - 30 Cwbzqcych ze wzgledu na bezpieczehstwo
Cwiczecych) zfttnicowanych pod wzgledem wieku i zaawansowania.
2. Ogdlnopolskie Mistrzostwa w Judo Blonia pod patronatem Butmistza
3.W maju egzamin na Wszo stopnie poqzedzony turniejern l<walifikacyinym.
4.Piknik rodziny na spottowo.
S.Akcia rcktutacvil do Klubu ( uzeuowadzona bedzie w szkolach
9.
Zadanie publiczne realizowane w ok.esie od 1 kwietnia do 29 czeftvca 2015r.
Poszczegolne dzialania w zakresie
realizowanego z€dania

publicznego'-'
l.Nauka i t aningi

jNo 2 x

1.

5

godziny

2.OgAkoplskie bristzostwa w Judo Blonia
pod

Wtonat n Buntstaa

3.wosenny tuniej ju@ w Pruszkowie
4.Og6lnoplski Tuniej judo w Pb*u

sPiknk ndzlry na Wttowo

o.Powiatowy Tuniej judo w Ploclu
7.

Mhdzmarodowg MEttzost$a w Judo

Terminy realizacji
poszczeg6lnYch dzialatl

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za dzialania w zakresie realizowanego
zadania publicznego

10. Zakladane

rezultaBf reallzacii zadania publicznogors)

.llauka i tBningi judo 2 x 1.5 gdzlny
2.OgAlnopolEkie Misttzosnqa w Judo Ebnia pod patioaalen Buit is\za
3.P chat Polski w JuCa
4.Wtosenny tnniej judo w Pruszkowie
Sog.lnopolski runiej judo w Plocku
o.Mi?dzynaadowe Misttzostta w Judo Gtodzista Maz.
T.Piknik mdziny na sporlljwo
e.Ogntnopoqi Tuniaj judo w F lacku
g.Egzanin na wytsze stopnie
lq.Lctni obfu spodow
1

lV. Kalkulacia przewidywanych koszt6w rcalizrcji zadania publicznego
2e

k06zt6w:

na

c
:
lp

a

Rodzaj koszt6#€)

Eo

dotacjl

t5

{wd)

Koszty merytoryczne'"i
po stronie UKS Piraniel
3000
2500
2500

3) slattowg zEwoddkAw optaty
4) organizacja awodAw

3000

2500

2500
2500
2500

400

400

3.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00

tooo,oo
1.000,00
400.00

I

tl

Koszty obslugi""2adania
Publicznego, w lym koszty
administracyjne po stronie
UKS Piranie:
510.00

510_00

510_00

Inne koszty, w tym kosz-ty
wyposa2enia i promocji po

sronre
UKS Piranie:

IV

1)na uk, naszwkl, kosatlki,

1

2000,00

2000,00

2)dwlottly, ulofki, bmary

1

1000.00

1000.00

1000,00

1

400.@

400.00

400.00

4 8r0,00

4810.00

Og6lem:

1500,00

500,00

iRidla fi nansowani. radrni'

dotacji-

2

3
3.1

Wnioskowana kwota
Srodki finansowe wlasne",

Wplaty

Srodkifinansowe z innych

-

3.3)"'
wplaty i optaty adresat6w
3.1

10. 000,00

'od2ic'w

na cete statutowe i sktadpi cztonkowskie

ZrOOel ogOtem 6rodl<i

frnansowe frmienione

wlii

zaaaniaffi

Srodki tinansowe z innych

3.2

1
5

U r6del putticznych
1w szczegOtnoSci : dotaqe z
budzetu paistwa tub
bu!,zetu jednostki samor4?du terytorialnego. funduszy celowych.
Srodki z

runouszy strukturalnvch)
pozo

zl

/|a10.00.21

Ozi
0zl

'A

",

0zl
wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
cztonk6w)
.......''''. ........... ----.. --_--.ogdlem (Srodki wymienione w pk1 1 - 4t

Ozl
14.810,0021

%

100

3,Flnansowe Srodki z innych ir6del publicznych

Nazwa oeanu administracji
publicznej lub innej jednostki
seKora finans6w publicznych

Kwota Srodk6w
(w zl)

Informacja o tym ,
czy wniosek (oferta)
o pzyznanie Srodk6w

zosta(-a) rozpatzonyca)
pozytylvnre , czy te2 nie

zosta(-a) jeszcze

rozpatzony
TAK I NIEI)

TAK/ NIEI)
TAK T NIEI)
TAK / NIEI'

Uwagi, ktdre moge mie6 znaczenie pEy ocenie kosrtorysu:

zostat.na podstawie do:.M.a!::el qopTednictl tat"
sdy2 struKtura Wdak\w jest
I
prawte Dez zmian na paestEeni ostatnbh dw6ch lat.
W ostatnbil dw6ch lata;;iphi t@zic6w na cete
statutowe Kubu kszkttowaty.sie na podobnym pozionie, jeanax
ut"g"ty ,n""rry,
wananDm ze wzgledu na flukuacje Cfiiezqcych.

f:*,y:y"!:y:*?ny

i iigi iii i|Ji"go

-

Tefinin rozpattz en ia
w przypadku wnioskdw
(ofert) nierozpatzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

%

V.
1

.

hno ryyb.ane intormacie dotyczqco zadania publlcznego
zasobt kadrowe przewioywane ao wytorzystania przy realizacji zadania publicznego'a

Kadn trcnersk Kubu to:
Trenerjudo ll klasy Marck Kowalski
lnstruktor Matzanna Koaebska

2. Zasoby

zeczowe ofercnta

Zasoby rzeczowe
Matetace do iudo

'btu+eel6wq

pzewidywane do wykorzysbnia pzy realizacji zadania'E

to:

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacjizadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re
z tych zadah realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publiczne)

Kub istnieie od 2003 roku na tetenie Blonia dziala od pazdziemika 2007 roku.
Ptzy wspCrlpmcy z utzedem miasta Blonia otganizukmy Og6lnopol'kie Mi'tnoslwa Blonia w Judo pod
tonatem Burmistaa. Piknik rodzinnv. ob6z letni.
4.lnformacja , czy oferentlefereFe*r pzewidujetq) zlecid realizacje zadania publicznego w trybie , o kt6rym mowa
W art.l6 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziahlnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Nie dotyczy

OswiadczamGmy), 2e:
1 ) proponowane zadanie publiczne w calosci mieSci sie w zakresie dzialalnoSci poa^ku publicznego oferenta/
ofefent6w ''i
2) w ramach sk+adanej oferly peewidujemy pobieranie/niepobieranie 'r oplat od adresat6w zadania;
3) oferenvster€A€r+ jestl6q*' zwiqzany(-Fi) niniejszq ofedq do dnia o1.o4.2o151
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym gaomadzeniem, przetu€zaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby ktorych te dane
dotyczq , zlo2yly stosowne oswiadczenia zgodne z ustawq z dnia 29 si€rpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U.z 2002r. Nr 101 , poz. 926, z p6zniejszymj zm. );
5) oferenv€{€r€F€f skhdajqcy niniejszq ofertg nie zalegaHq) " z oplacaniem naleznosci z q utu zobowiqzafi
p€dalk€\rv€hJskladek na ubezpieczenie spoleczne";
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sq zgodne z Kraj€urym*eies*em€qderryR/wla5ciwq ewidenqq'';
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem pra$/nym i
faktycznym.
t!99ola6zt dlN'tt6lt99l0

erFogg

1er
ln
'zE!\ tstzpo€ 928-90

'O9
vet e)iel4le8

.ztNVUld"

(podpis osoby upowa2nionej
lub podpisy os6b upowa2nionych
do sktadania oswiadczeh woliw imieniu
oferenta/et€€Fl6{r,*r)

Zahczniki:

oopisu z Krajo{ego Rqedru sqdowego, innego rei€stu lub ewidencj-flI.
innego siosobu repezentacji podmiot6w skiadsjqgych otett! wspolnq nit Wnikajqcy
2. W bzypadku
adjestru
SAdot€go lub innego wbscinego rejesku dokument polwierdzajqqy upowa2nae e
z fraFivego
do dziatania w imieniu oferenta(6w).

i. ib-ph ar<tuarnego

vtbod

-

