Zal4cznlk do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia l5 grudnia 2010 r. (poz.25)

'[Jczniowski Klub Sporlowy

,,BIENIEWICZANKA"

Bleniewice, ul, .Bloisko 62
05-870 Blonie
Rrqon l42ls2{69, MP 11820t9909

.

Zq[Ecznik nr I

Q. l/,g/vltruzia
URZAD M|EJSK| w Bt

OFERTA REALIZACJ I ZADANIA

WPTYNELO.

OFERTI"/€IFER+AI'ISPOtN++)

ORGANIZACJI POZAMADOWEJ(.YCHYPODMIOTU (-OW), O KTORYM CYCH) MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(Dz. U. z 20l0 r. Nr 234. poz. 1536)r).
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNECO

ZADANIE PUBLICZNE GMINY BLONIE
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(rodzaj zadania publicznego2))

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I NILODZIEZY W FORMIE PROWADZENIA SZKOLENIA
W PILCE NOZNEJ, ZAJEC I TRENINGoW W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI W PILCE NOZNEJ
(t).tul zadania publicznego)

w okesie od

PSWIERSENIA

RSATIZA€

2l

wrzeSnia do

l9grudnia20l5

r.

WFORMIE
SPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO

'

PRZEZ

Burmistrz GminY Blonie
(organ administracj i Publicmej)
skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kv/ietnia 2003 r.
o dzialalno3ci poZltku publicznego i o wolontariacie

P*u

I.Daneoferenta#
l)

nazwa: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka"

2) forma prawna:o'

(X)

stowarzyszenie

(

(

koScielna osoba prawna

(

)

) tundacja
) koScielna jednostka organizacyjna

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

(

) sp6ldzielnia socjalna
3) numerw

ewidencji:5) nr ewidencji 6

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia'.'' 23-01-1996
5) nr NIP: I l8-201-99-09 nr REGON: 142192469
6) adres:
miejscowoSi: Bieniewice ul.: Blotlska 62
dzielnica lub innajednostka pom ocniczz'l gmina: Blonie powiat:8) warszawski zachodni
wojew6dztwo: mazowieckie
kod pocztowy: 05-870 pocza: Blonie
7) tel.: 22 725-30-93 faks: 22 731-90-63
e-mail: sp bieniewice@pocaa.onet.pl http:// www.zsbieniewiceblonie.pl
8) numer rachunku bankowego: 89 8015 0004 0051 3933 2050 0001 nazwa banku: Sp6ldzielczy Bank Ogrodniczy

filia

Blonie
9) nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do reprezentowania oferentalefer€n+6*':

- prezes nr dowodu osobistego ANG 127041
b) Marek Parafiniuk - wiceprezes nr dowodu osobistego AGJ 225080
c) Ireneusz Gawryolek - Seketarz nr dowodu osobistego APC 397196
a) Barbara Siedlecka

l0) nazwa, adres i telefon kontaklowy jednostki organizacyjnej bezpo(rednio wykonuj4cej zadanie, o kt6rym mowa
w olercre:
Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka", ul. Bloflska 62 Bieniewice, tel.22 725 30 93

l1) osoba upowazniona do skladania wyjaSnieli dotycz4cych oferty (imig i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Barbara Siedlecka

-

prezes,

tel.22 725 30

93

l2) przedmiot dzialalno3ci pozltku publicznego:
a) dzialalnosC nieodplatna po4/tku publicznego

Rozdzial 2 statutu Uczniowski Klub Sportowy,,Bieniewiczanka"

l.

Planowanie

i

organizowanie pozalekcyjnego zycia spoftowego uczni6w

2.

Angazowanie wszystkich ucmidw

do

dostosowanych do wieku, stopnia sprawnosci i zainteresowai sportowych.

3.

Uczestniczenie

w

w

oparciu o mozliwo$ci
npafk6w Klubu.
r6Znorodnych form aktywnosci ruchowej, gier i zabaw

obieldowe i sprzgtowe szkoly oraz o pomoc organizacyjnq i materialn4 rodzic6w oraz

imnrezach sportor,rrych organizowanych

na

slT

obszarze dzialania

terytorialnego i poza nim.
Organizowanie zajq( sportowych dla uczni6w szkoly w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnoSci
fizycznej i umyslowej.
5.
Organizowanie dzialalnoSci sportowej ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem funkcji zdrowotnych.

4.

6.
7.

Organizowanieuczniomr6Znorodnychformwsp6lzawodnictwasportowego.
Kszta+towanie pozltywnych cech charakteru i osobowo6ci poprzez uczestnictwo w realizacji zadai

sportowych Klubu.
8.
Organizowanie czasu wolnego dzieci i mlodzieLry.

9.
10.
I l.
12.
3.
4.
5.
6.
'1.

Propagowanie turystyki.

Promocja Gminy Blonie, Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Mazowsza.
DzialalnoSd na rzecz kultury w tymjej r6Znych form.
Dzialalno3i na rzecz edukacji, wyr6wnywanie szans dzieci i mlodzieZy z teren6w wiejskich.
Dzialalno3i na rzecz os6b niepelnosprawnych oraz ich integracji ze Srodowiskiem os6b sprawnych.
Propagowanie aktywnego spgdzania wolnego czasu.
Zagospodarowanie wolnego czasu oraz przeciwdzialanie patologiom iwykluczeniu spolecznemu.
Zabieganie o rozw6j baztl sportowej oraz ulatwienie dostQpu do niej.
Szerzenie kultury zar6wno wsr6d mieszkaric6w gminy Blonie jak i wSr6d mieszkaricdw Powiatu
Warszawskiego Zachodniego oraz Mazowsza.
18. Promocja zdrowego stylu 2ycia oraz dzialafi na rzecz ekologii i Srodowiska naturalnego.
b) dzialalnosi odplatna poz)4ku publicznego
L Organizacj i wypoczynku dzieci i mlodzieZy.
2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Organizacji turystyki i kajoznawstwa.
4. Promocji i organizacji wolontariatu.
5. Ochrony i promocji zdrowia.

l

3) jezeli oferent /eferenei" prowadzi/gervadzq" dzialalno5C gospodarcz4:

a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w -

dzialalnoSci

Nie dotyczy

lI.

Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz z przyloczrliem

podstawy prawnejro)

Nie dotyczy.

lll.
1.

Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowan€go do realizacji

Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

ramach tego zadania bgd4 przeprowadzone teningi z pilki noznej pod okiem trenem z licencj4
z Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Noznej. Zajgcia bgd4 przeznaczone dla dzieci ze szkoly podstawowej, ld6ra
zostanie podzielona na trzy kategorie wiekowe, w kazdej z nich bgdzie 16 i wigcej zawodnik6w. Treningi
prowadzone b9d4 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny zegarowej dla kazdej z grup. Zawodnicy wezm4 udzial
w zawodach organizowanych w ramach wsp6lzawodnictwa przez inne kluby oraz w duzych turniejach takichjak
"Z podwdrka na stadion o puchar Tymbarka" oraz "Turniej Orlika o puchar premiera RP". Dodatkowo
organizowane bQdq wewnqtrz grupowe konkursy, maj4ce na celu wyr62nienie najlepszych zawodnik6w.
Zoryanizujemy r6wniez 3 turnieje- dla kazdej gmpy wiekowej, z udzialem szk6l bloriskich oraz okolicznych

W

klubow

rtr'l

2. Opis potrzeb wskazuj4cych na konieczno6t wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn ot^z
skutk6w
Sekcja pilki noznej zostala utworzona z my3l4 o uczniach w wieku 7-13 lat. Jest to kontynuacja zadania z roku
ubieglego, kt6re cieszylo sip tak duzym zainteresowaniem wir6d uczestnik6q ze w tym roku jest potrzeba
utworzenia wigcej grup w r6znym wieku. Coraz mlodsze dzieci zaczynaj4 uczQszczaf na zajgcia, dzigki czemu
juz od najmlodszych lat moZemy dbai o ich rozw6j ltzyczny oraz uczestnictwo w kulturze fizycznej.
Sekcja dziaia przy szkole wiejskiej na terenie rozwijaj4cym si9, gdzie zapotrzebowanie na ten rodzaj dzialalnosci
bgdzie wzrastalo. Bior4c pod uwagg obiekt jaki jest w Bieniewicach, to tego rodzaju form spgdzania wolnego
czasu dla dzieci powinno pojawiai sig coraz wigcej, aby kaZde dziecko moglo spokojnie si9 rozwijai w tym
kierunku , kt6ry najbardziej mu odpowiada.

Adresatami zadania sq dzieci

z

terenu Gminy Blonie,

a

przede wszystkim uczniowie klas

I-VI

szkoly

podstawowej przy Zespole Szk6l im. Jana Pawla II w Bieniewicach.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacj4 zadania publicznego, w
szczeg6lnoSci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni siQ to do pod&ryzszenia standardu realizacji zadania.ttl

Nie dotyczy
5. Informacja, czy w ciegu ostatnich 5 lat oferent/e$ereneiD oirzymal/et+zyr*alie dotacjg na dofinansowante
inwestycji zwi4zanych z realizacl4 zadania publicznego z podaniem _inwestycji, kt6re zostaty dofinansowane,
organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .' '

Nie dotyczy.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

l.

Spgdzanie czasu wolnego.

2.

Nauka i doskonalenie element6w pilki nomej.

l.

Wdrozenie do gry

u pilkg no7n4

4. Podniesienie og6lnej sprawno3ci ftzycznej.
5. Poprawienie szybko6ci i koordynacji ruchowej
6. Integracja uczni6w
7. Upowszechnienie sportu.
8. Wykorzystan ie obiektu sportowego.
9. Nauka pracy w zespole.
10.

Wpojenie zasad systematycznego treningu oraz zdrowego trybu zycia.

Zeso6l Szk6l im. Jana Pawla II w Bieniewicach.

8. Opis poszczeg6lnych dzialaf w zakresie r€alizacji zadania publicznegor2)
- zakup akcesoria treningowych oraz koszulek
- prowadzenie zajgi treningowych
- udzial w turniejach

- rozliczefie zadania publicznego

9. Ha rmonogra mr')
Zadanie oubliczne realizowane w okr€sie od

2l wrzesiei

2015r do 19 mrdnia 2015 r.

Poszczeg6lne dzialania w zakesie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

realizowanego zadania publicznego2r)

poszczeg6lnych

za dzialanie w zaktesie realizowanego

dzialart

zadania publicznego

Zlozenie do Urzgdu Miejskiego w Bloniu

Sierpieri.iWrzesieri

wniosk6w o przyznanie Srodk6w finansowych

2015 r.

UKS Bieniewiczanka

na realizacjg mdania.

Zakup akcesori6w treningowych (pileczki i

Wrzesiefi 2015 r.

UKS Bieni€wiczanka

Prowadzenie zajgC treningowych (2 razy w

Wrzesiefi , PaZdziernik,

UKS Bieniewiczanka

tygodniu w 3 grupach po 1,5 godziny

Listopad, Grudzieri

zegarowej)

2015r.

siateczki)

l3 tygodni x9 godz. = llTjednostek
treningowych
Organizacja i udzial w turniejach.

14 listopad 2015r.

UKS Bieniewiczanka

12 grudzien 2015r.

Rozllczpnie zadania publicznego.

10. Zakladane

Grudziei 2015r.

UKS Bieniewiczanka

i zadania oublicznesors)

1.

Nauka i doskonalenie element6w techniki gry w pilkg nozn4.
Rozwijanie og6lnej sprawnoSci fizycmej.
Propagowanie sportu i rekreacji
Integracja i aktywizacja uczni6w w przedziale wiekowym 7-13 lat.
Zagospodarowanieczasuwolnego.
Zwigkszenie szybko5ci oraz poprawienie koordynacji ruchowej.
'7
Zaangazowar^ie oraz systematycznoso w treningach.
8. Umiejgtnosd pracy w zespole.
9. Wykorzystanie obiektu sportowego.
10.
do uczestnictwa w kulturze fizvcznei.

2.
3.
4.
5.
6.

.

f*w

lV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

l. Kosztorvs ze wzsledu na mdzai
Lp.

Rodzaj

.lt

koszt6wt6)

os

t

je
d
n
os
te

koszt(

Kos

Rodz

j edn

aj
miar

ostk
owy
(w
zl)

v

k

Koszt

z tego

z tego z

do

Koszt do
pokrycia

finansowych
calkowi
polrrycia
irodkow
z wHadu
ty
w!asnych,
z
osobowego,
(w zl)
irodk6w
wniosko
w tym pracy
wanej z innych 2r6del
spolecznej
dotacji , w tym wplat i
czlonk6w
oplat
adresat6w
(w zl)
i iwiadczert
zadania
wolontariuszy
publicznegotT)

(.

(w zl)

"l)

Koszty

merltoryczne po
stronie UKS

I

Bieniewiczanka
I )wynagrodzeni

tt7

40.00

60 min

4680.00

4680.00

00.00

30

60.00

komplet

1800.00

1800.00

00.00

I

724.00

komplet

724.Q0

'724.00

00.00

00.00

3

650.00

komplet

1950.00

1950.00

00.00

00.00

l0

200

60 min

2000.00

00.00

00.00

2000.00

11154.00

9I54.00

00.00

2000.00

00.00

trenera.
(od 21.09 do
19.12.2015r)
e

2) Koszulki
sportowe

00.00

3) Akcesoria

h€nrngowe

- zestaw pacholk6w
-plotki
koordynacyjne

{rabinka
koordl.rucvina

4) Oryonizacla
tumieju (nagrody)
Koszt obslugi
zadania publicznego,
w tym Koszty
administracyjne po
stronie UKS

il

Bieni€wiczanka
I )obsluga
administracyj noksiesowa.

Zl praca
wolontariuszy

ilI

Inne koszty

il/

O96lem

2. Przewidywane

6

tr6dla finansowania zadania publicznego

--,. r,A
pvvwl
ll)

7

/l

l-l

Wnioskowana kwota dotacji
9.154.002,1

/

fi nansowe wlasnet

7

)

2

Srodki

3

Srodki finansowe z innych ir6del og)tem (lrodki finansowe
, ^ , - ^,//l
wymtenrcne w pKL J.l-J.J)

3.1

82,00%

wplaty i optaty adresat6w zadania publicznegolT)
Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lnoSci: dotacje

z budietu paristwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych. irodki z funduszy strukl uralnych)'

"

3.3

pozostalelT)

Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i pmca spoleczna czlonkdw)

4

2000.00

|

8,00%

Og6lem (Srodki wymienione w pkt l- 4)

5

I 1.154.0021

100.00%

3. Finansowe Srodki z innvch Zr6del

Nazwa organu administracj i
publicznej lub innej jednostki sektora
finans6w publicznych

Kwota Srodk6w

(w zl)

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie Srodk6w
zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
poz),tywnie, czy tez nie
zostal(-a) jeszcze
rozDatrzony(-a)

-

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

Nie dotyczy

Uwagi, kt6re mogq miei znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publiczn€go
1.

Zasoby kadrowe przewidyrvane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego2z)

Bartosz Piwowarski trener z licencjq Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Noznej.

2. Zasoby rzeczowe oferenta-/eferente,w+) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania")

Baza sportowa obejmuje boisko szkolne, salg gimnastycznq przy Zespole Szk6t im Jana Pala II
Bieniewicach. SprzQt do przeprowadzania zawod6w sportowych oraz tumiej6w bgdzie do dyspozycj i

w

z zasob6w szkolnych ( lawki, stoly, kzesla, nagloSnienie zostanie u2yczone z zasob6w szkolnych).

w

7-'

tych
3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zada6 publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re z
zadafi realizowane byly we wsp6lpracy z administracj4 publiczn4)'

@o5wiadczeniewrealizacjiZadaliwZakreSieupowSZechniania
i sportu na terenie Gminy Blonie Od lat klub otrzymuje
kultury fizycznej
-

dotacje

z Gminy Bllnie na organizacjg czasu wolnego dla dzieci i mlodzie2y w formie prowadzenia szkolenia
w pilce noznej. Klub uzyikiwal rowniez dotacje z Gminy Blonie, Powiatu warszawskiego Zachodniego oraz
Urigdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego na organizacje imprez rekeacyjno-sportowych.
Najwigksz4 imprez4 organizowan4 przez uKS Bieniewiczanka jest p6l maraton im. Janusza Kusociiskiego.

mowa
Informacja, czy oferent/eferenei+) przewiduje(-4) zlecat realizacjp zadania publicznego w tfybie, o kt6rym
i
o
wolontariacie.
poZl'tku
publicznego
r.
o
dzialalnosci
2003
w art. l6 ust.7 usiawy dnia 24 kwietnia

4.

OSwiadczam (-y), 2e:

t;

propono*un" zadanie publiczne

w

caloSci miesci

sig w

zakresie dzialalnoSci pozytku publicznego

oferenta/€f€ren+'erv-;
2) w ramach skladanej oferry przewidujemy pebieranie/niepobieranie " oplat od adresat6w zadania;
do dnia 3 I grudnia 2013 r',
3 ) oierent/efc+eeeir) jesVs4r) zwiEzany(+i) niniejsz4 ofertq

4) w zakresie

zwrEzAnym

z otwaftym ionkursem ofert, w

tym z gromadzeniem,

przetwarzaniem

i

przekazywaniem

te dane dotycz4, z+ozyly
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych
(Dz. U. z 2002 r Nr
osobowych
danych
r.
o
ochronie
stosowne oswiaiczenia zgodnie z ustaw4 z d\ia 29 sierpnia 1997

l0l- DoL.926. z Doz]:.. zm.):

Sj L*"V"f.*i+r,

sliadaj4cy niniejszE ofeng nie zalega (iqfzalega{.ig;r)

z

oplacaniem nalezno3ci zl}4ulu

"
zobowi4zah podalkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne":
6j dun. ot ."ilon" * cig5ci I niniejszej oferty s4 zgodne z l+qi€v,y*+ejestre*SQd€wym/wlaSciw4 ewidencjq";
prawnym i faktycznym.
7) wszystkie podanew ofercie oraz zalqcznikach informacje s4 zgodne z aktualnym stanem

{lcsniowskl liluh SporEowy

,,BIENIEWICZANI(A''
Bieniewice. ul. Blodsko 62
05-870 Blonie
Reqon 142192469, NIP 1182019S00
(podpis osoby upow aznioneik ene,t
lub podpisy os6b upowaznionych
do skladania oSwiadczei woli w imienru
oferenta/oferent6w

"

Data, 31 sierpnia 2015 r.

Zal4czniki'.
Kopia aktualnego odpisu

i.

z@

*-in+ie*u-e*rea+ate9.
3. Kopia statutu.
4. Kopia po6wiadczaj4ca uprawnienia instruktora pilki no2nej'

Po6wiadczenie zloZenia oferty25)

8

ewidencji2a)

Gawrgolek

