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Spolecznej z dnia l5 grudnia 2010 r. (poz.25)

q

e#

{

11820 tS90S

Zal4czniknr I

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI

(wypetnia organ administracji publicmej)

OFERTA/€IFSR+AJ#SPOINI!"
ORGANIZACJI POZARZADOWEJCYCHYPODMIOTU (.6D, O KToRYM (.YCH) MOWAWART.3 UST,3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)",
RE ALIZ ACJI Z

ADANIA PUBLICZNEGO

ZADANIE PUBLICZNE GMINY BI-ONIE
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(rodzaj zadania publ icznegot);

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MLODZIEZY W FORMIE PROWADZENIA SZKOLENIA
SPORTOWEGO TENISA STOLOWEGO
(tytuI zadania publicznego)

w okesie od

2l

wrzeSnia do

l9 srudnia 2015 r.

WFORMIE
PEWIEPSENIA REATIZAEJI ZADANIA PUBTICZNEGE/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
I)
PUBLICZNEGO

PRZEZ

Burmistru Gminy Blonie
(organ administracj i publicznej)
skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci porltku publicznego i o wolontariacie

?*uq

I. Dane o fe rentalef€re*t6r+B
1) nazwa: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka"

2) forma prawna:o'

(X) stowarzyszenie
(

)
()

koScielna osoba

sp6ldzielnia

3) numer

prawna

(
(

socjalna

)fundacja
) ko5cielnajednostka organizacyjna

()

inna... ... ...

...

.

w

ewidencji:5)nr ewidencji 6

4) data r,rpisu, rejestracji lub utworzenia!) 23-01-1996
5) nr NIP: I 18-201-99-09 nr REGONT 142192469
6) adres:
miejscowo6C: Bieniewice ul.: Blofska 62

dzielnica lub innajednostka pom ocnicza1) gmina: Blonie powiat:8) warszawski zachodni

wojew6dawo: mazowieckie
kod pocaowy: 05-870 pocaa: 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: Spdldzielczy Bank Ogrodniczy

filia

Blonie
9) nazwiska i imiona os6b upowa2nionych do reprezentowania oferentalef€r€nt6*':

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

l0) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoSrednio wykonujqcej zadanie, o kt6q.rn mowa
w orercle:
Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka", ul. Bloriska 62
I

l)

B

ieniev'tice, tel.22 725 30 93

osoba upowazniona do skladania ryja6niefl dotycz4cych oferty (imig i nazwisko oraz nr telefonu kontaldowego)

Barbara Siedlecka

-

prezns, tel.22 725 30 93

12) pr zndmiot dzialalno Sci po2ytku pub liczne go

:

a) dzialalno5i nieodplatna pozl4ku publicznego

Rozdzial 2 statutu Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka"

l.

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego zycia sporlowego uczni6w w oparciu o mozliwo6ci obiektowe i
sprzgtowe szkoly oraz o pomoc organizacyjn4 i materialn4 rodzic6w oraz sympatyk6w Klubu.
Atgaz.owanie wszystkich uczni6w do r6inorodnych form aktywno ci ruchowej, gier i zbaw dostosowanych
do wieku, stopnia sprawnosci i zaint€resowaf sportowych.
Uczestniczenie w imprezach sporto*ych organizowanych na obszarze dzialania samorzqdu terytorialnego i

2.
3.

nim.
1

p"//
7r\ til

4.

Organizowanie zajgc sportowych dla uczni6w szkoly

w celu wszechstronnego rozwoju ich

sprawnoSci

fizycznej i umyslowej.

5.
6.
7.

Organizowanie dzialalnoici sportowej ze szczegilnym uwzglgdnieniem funkcji zdrowotnych.

Organizowanieuczniomr6znorodnychformwsp6lzawodnictwasportowego.
Ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowoici poprzez uczestnictwo w realizacji zadai

sportowych Klubu.
8.
Organizowanie czasu wolnego dzieci i mlodziez'-

9.
10.
II.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propagowanie turystyki.
Promocja Gminy Blonie, Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Mazowsza.
Dzialalno3i na rzecz kultur% w tym jej r6Znych form.
Dzialalno3i na rzecz edukacji, wyr6wnywanie szans dzieci i mlodziezy zteret6w wiejskich.
Dzialalno3i na rzecz os6b niepelnosprawnych oraz ich integracji ze Srodowiskiem os6b sprawnych.
Propagowanie aktywnego spgdzania wolnego czasu.
Zagospodarowanie wolnego czasu oraz przeciwdzialanie patologiom i wykluczeniu spolecznemu.
Zabieganie o rozw6j bazy sportowej oraz ulatwienie dostgpu do niej.

Szerzpnie kultury zar6wno wsr6d mieszkaic6w gminy Blonie

jak i wsr6d

mieszkaric6w Powiatu

Warszawskiego Zachodniego oraz Mazowsza.
18. Promocja zdrowego styltJ zycia oraz dzialai na rzecz ekologii i Srodowiska naturalnego.
b) dzialalno5i odplatna pozltku publicznego
l. Organizacji wypoczynku dzieci i mlodzie2y.
2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Organizacji turystyki i kajoznawstwa.

4. Promocji i organizacji wolontariatu.
5. Ochrony i promocji zdrowia.

l3) jezeli

oferent /of€+en€i'r prowadzi/pro+vadzq" dzialalno6i gospodarcz4:

a) numer upisu do rejestru przedsigbiorcow -

iot dzialalno6ci

Nie dotyczy

II. fnformacja

o sposobie reprezentacji oferelt6w wobec organu administracji publicznej wraz z przyloczeniem

podstawy prawnejro)
Nie dotyczy.

IIl.

Szczegdlowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

Treningi odbywai sig bgd4 w 2 grupach dzieci klas I-lV szkoly podstawowej i I - III gimnazjum. Grupa liczyi bgdzie
8 zawodnik6w. Treningi prowadzone bQd42ra4 w tygodniu po 1,5 godziny zegarowej.
Organizacja Otwartych Tumiej6w Tenisa Stolowego.

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosd wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutk6w
Sekcja tenisa stolowego jest propozycj4 dla uczni6w Zespolu Szk6l im. Jana Pawla II w Bieniewicach oraz
okolicznych miejscowoSci. Jest to kontynuacj a zadania z roku ubieglego, kt6re cieszylo sig tak duZym
zainteresowaniem wSr6d uczestnik6w i cieszy sig duzym zainteresowaniem w5r6d mlodzieLry. MlodzieZ jest bardzo
zaargrtowana w uczgszczanie na treningi tenisa stolowego a motywacjq sq Turnieje Tenisa Stolowego organizowane
w Zespole Szk6l im. Jana Pawla II w Bieniewicach. Dzigki temu juZ od najmlodszych lat mozemy dbai o ich rozw6j
fizyczny oraz uczestnictwo w kulturze fizycznej.
Sekcja dziala przy szkole wiejskiej na terenie rozwijaj4cym sig, gdzie zapotrzebowanie na ten rodzaj dzialalnoici
bEdzie wzrastalo. Biorqc pod uwagg obiekt jaki jest w Bieniewicach, to tego rodzaju form spEdzania wolnego czasu
dla dzieci powinno pojawiai sig coraz wigcej, aby kazde dziecko moglo spokojnie sig rozwijad w tym kierunku ,
kt6ry najbardziej mu odpowiada.

Adresatami zadania sq wszystkie dzieci wyraiaj4ce chgi uczestnictwa w zajgciach a przede wszystkim uczniowie
Zesoolu Szk6l im. Jana Pawla II w Bieniewicach.

v?"

4. Uzasadnieni€ potrz€by dofinansowania z dotacji inwestycji zwi4zanych z realizacj4 zadania publicznego, w
szczeg6lnoSci ze wskazaniem wjaki spos6b przyczyni sig to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.!r)

Nie dotyczy
5. Informacja. czy w ci4gu ostalnich 5 lat oferenUot"ren€iH otrzymal/o{rzymalits dotacjg na dofinansowanie
inwestycji zwi4zanych z realizacj4 zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re zostaly dofinansowane,
organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz dary otrzymaria dotacji .rr)

Nie dotyczy.
6. Zakladane cele

l.

zadat]ia

ich

Nauka pracy w zespole

2. Wpojenie zasad systematycznego treningu oraz zdrowego trybu
3. Qrganizacja czasu wolnego.
4. Rozpowszechnianie i promocja tenisa stolowego.
5. Nauka umiejgtnodci technicznych itaktycznych w3r6d dzieci.
6. Podniesienie og6lne.j sprawno$ci frzy cznej.
7. Poprawienie szybkoSci i koordynacj i ruchowej.
8. Upowszechnienie sportu.
9. Wzbudzanie zainteresowania uprawiania spodu.

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkol im. Jana Pawla

Zycia.

lI w Bieniewicach.

8.

Opis poszczegrilnych dzialaf w zakresie realizacji zadania publicznego12)

9.

Harmonogramtt)

Zadanie publiczne realizowane w okesie od

2l

wrzesiefi 2015r do

l9 grudnia 2015 r.

Poszczeg6lne dzialania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

realizowanego zadania publicmego2l)

poszczeg6lnych

za dzialanie w zakresie realizowanego

dzialafr

zadania publicznego

Zlo2enie do UrzEdu Miejskiego w Bloniu

Sierpieir / Wrzesieri

wniosk6w o przyznanie Srodk6w finanso\rlch

2015 r.

UKS Bieniewiczanka

na realizacjg zadania.

Zakup akcesori6w treningowych (pileczki i

Wrzesien 2015 r.

UKS Bieniewiczanka

Prowadzenie zajgC treningowych (2 razy w

Wrzesieri, Pazdziernik,

UKS Bieniewiczanka

tygodniu w 2 grupach po 1,5 godzin,

Listopad, Grudzieri

zegarowej)

2015r.

siateczki)

13 tygodni x 6 godz. :

78

jednostek

treningowych
Organizacja i udzial w tumiejach.

14 listopad 2015r.

UKS Bieniewiczanka

l2 grudzief 2015r.
Rozliczenie zadania publicznego.

//7rw't

Grudzief 2015r

UKS Bieniewiczanka

I0, Zakladane rezullatv realizacii zadania publicznegors)

L
2.
3.
4.
5.
6.

Zagrywka r62nymi sposobami.
Uderzenie forhendowe obmnne z bliska iz daleka.
Uderzenie bekhendowe obronne z bliska i z daleka.
Uderzenie forhendowe ataku z bliska i z dystansu.
Uderzenie bekhendowe ataku z bliska i z dystansu.
Gra wolna na punkty technika i taktyka.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztdw realizacji zadania publicznego
ze

na

Rodzaj

il

kosztbwt6)

oi

koszt6w:

Kos
zt

t

j edn

Je

ostk
ot'ty
(w
zIl

dn
os
TC

Rodz

aj
miar

v

Koszt

calkowi
ty
(w zl)

I

78

z
wniosko
wanej

dotacji
(w zI)

t-

Koszty
merForyczne
po stronie UKS
Bieniewiczanka
I )wynagrodzeni

z tego do
polcrycia

z tego z

finansowych
irodk6w
wlasnych,
irodkdw
z innych ir6del ,
1o tym wplat i
oplat adresat6w
zaddnia
publicznegotT)
(w zl)

40.00

60 min

3120.00

3120.00

00.00

300.00

komplet

300.00

300.00

00.00

Koszt do
poltryciq
z wkladu

osobowego,
w tym pracy
spolecznej
czlonk6w

i lwiadczey'r
wolontariuszy
(w zl)

00.00

trenera.
(od 21.09 do
19.12.2015r.)
e

2) Pileczki
tenisowe

00.00

3) Siateczki
tenisowe do

l

stolu
4) Otgmizacja
tumieju (nagrody)

2

75.00

sztuki

225.00

225.00

00.00

00.00

1000.00

komplet

2000.00

2000.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

2000.00

00.00

00.00

2000.00

7645.00

5645.00

00.00

2000.00

Koszt obslugi
zadania

publicm€go, w tym

T

koszty
administracyjne po
stronie UKS

Bieniewiczanka
I

00.00

)obsluga

administracyjnoksieeowa.
2) praca

10

200

60 min

wolontariuszy

m

Inne koszty

IV

O96lem

2. Przewidywane Lr6dla finansowania zadania publicznego

t{ ?-

Wnioskowana kwota dotacji

I

2

Srodki Jinansowc u4asne' '

3

Srodki fnansowe z innych 2rddel o96lem (irodkifinansowe
,.
- 1 1.\ll)
wymrentone w pKL J. t-J.J)

5645.0021

73,80Yo

2000.00

26,20Vo

wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznegolT)

3.1

budietu paistwa lub bud2etu j ednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy cclowych. Srodki z funduszy slruHuralnych)"

3.2 z

3.3

pozostalelT)

Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w)

4

Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)

5

'7

3

645.0021

100.00%

Finensnwe Srodki z innvch ir6del

Nazwa organu administracji

publicmej lub innej jednostki sektora
finans6w publicznych

Kwota Srodk6w
(w zl)

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie 6rodk6w
zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
po4.,tywnie, czy tez nie
zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony( -a )

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

Nie dotyczy

Uwagi, kt6re mogq miet znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotycz4ce zadania publicznego

l.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznegol2i

Ireneusz Gawryolek - instruktor tenisa stotowego.
Osoby wspierajqce

-

ucmiowie klas gimnazjalnych (wolontariat)

2. Zasoby rzeczowe oferenta,/e{erentenr+) przewidyrvane do wykorzystania przy realizacji

zadania2r)

gimnastyczn4 przy Zespole Szk6l im Jana. Pala Il
w Bieniewicach. Sprzgi Ao przeprowadzania zawod6w sportowych oraz turniej6w bgdzie do dyspozycji
z zasob6w klubu i szkolnych ( lawki, stoly, kzesla, naglo6nienie)'

@

3. Dotychczasowe doSwiadczenia w realizacji

6

@*, \\

2da6 publicznych podobnego rodzaiu

(z-e

wskazaniem, kt6re z tych

zadari realizowane byly we wspolpracy z administracjq publicznq).

Uczniowski Klub Sportowy Bieniewiczanka ma doSwiadczenie w realizacji zada6 w zakresie upowszechniania

kultury fizycztej i sportu na terenie Gminy Blonie. Od lat klub otrzymuje dotacje
z Gminy Blonie na organizacjg czasu wolnego dla dzieci i mlodzieZy w formie prowadzenia szkolenia
w pilce noznej. Klub uzyskiwal r6wnieZ dotacje z Gminy Blonie, Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego na organizacje imprez rekeacyjno-sportowych.
Najwigksz4 imprez4 organizowan4 przez UKS

B

ieniewiczanka jest p6l maraton im. Janusza Kusociriskiego.

4.

lnformacja, czy oferent/€f€r€nei*r przewiduje(-4) zlecat realizaclg zadania publicznego w trybie, o kt6rym mowa
w art. l6 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZ)tku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

OSwiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne
oferenta/€ferent6*';

w

calo3ci mieSci sig

w

zakresie dzialalno5ci pozytku publicmego

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebieraeie/niepobieranie" oplat od adresat6w zadania;
3) oferent/efe+eneir) jesVs4r) zwi4zany(-r+) niniejsz4 ofert4 do dnia 3l grudnia 2013 r.,

4) w zakesie zwi4zanym z otwartym konkursem ofert, w

tym

z gromadzeniem, przetwarzaniem

i

przekazywaniem

danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, k16rych te dane dotyc zq, zlozjly
stosowne oSwiadczenia zgodnie znstaw4z dnia2g sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr
101, poz. 926, z p62n. zm.);

5) oferenVeferenei"

skladaj4cy niniejsz4 ofertg nie zalega €jqyzal€€a6q)"r

z

oplacaniem naleznosci

z b4u+u

zobowi4zari podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne";
6) dane okreslone w czgsci I niniejszej oferty sq zgodne z @je*ym-Rqles+renr€qde+4im/wlaSciw4 ewidencjqt);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zal4cmikach informacje s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym i iaktycznym.

{.lczniowski Ktub $portowy
,,8 IEI,I IEW I C Z A I.f K A"
Bieniewice, ul. Blofsko 62
u3-o tu Dtonre
Reron 142192469. NIP 11820 tS$nlr

PRfiES

'ljizNi0li6'KlE(lD

iill,bu SPdRio\iJEGo

'BIENIMICZANKA'

d;;b:;;;Isi;ix;;tu;

t);uil

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaZnionych
do skladania oiwiadczen woli w imieniu
oferenta./oferent6w
Data,

3l sierpief

GdwrWtek

"

2015r.

ZalEczniki:

1.
'-

Kopiaaktualnegoodpisuz@ewidencji2a)
W prqpadl<u wybs
Kraj€wego Rejestru Sqd
*;*eniu-etere*a€+w|

3.
4.

Kopia statutu.
Kopia poswiadczaj4ca uprawnienia instruktora tenisa stolowego.

jqE-z
ie

