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oFERTA REALTZACJT ZADANTA PUBLTCZNEGO
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1

O.gan adninl$raqi publiczlei,
do kt6aeso adaesowana lest oterte

Burmistrz Miasta i Gminy Blonie
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno{ci poiytku

2, Tryb, w kt6rym ztotono oferte

Dubliczneao I o wolontariacie
ZADANIE PUBLICZND GMINY BI,ONIf, W ZAKRESIE UPO\ SZECHNIANIA
KUI]'IIJTY FIZYCZNEJ T SPORTU

3. RodEi zadania publicrne8orl

TRENINGI PILKI NOZNEJ DLA DZIECI W WIEKU 4.9

d Tvtul zadanie publicrneSo
5,

LAT

Termin .€.llzacll zadanla publlcznegorl

27.09.20t6

Data

Data
zako6azenia

rozooeeda

20.12.2016

ll. oane oferenta (-6w

1.

.zwa oterenta (-6w), forma prawna, nuner frajowego Reiestr( Stdowego lub innej €wldencll, adres sled by oraz

adres do kofEpondencii 0eieli lest lnry od ad.esu sledzlby)

Ucaiowski Klub Sportouy ,,Bieniewiczanka' , stowaftyszenie , nr ewidencji 6,
Dr NI?: 118-201-99-09 nr REGON:142192469
Bieniewice ul.: Bloiska 62 05-870 Btonie.
2. lnna dodatkowe dane kontaktowe, w
td.t 22 125-30-93 teka. 22 731-90-63 so bieniewice@poczta.onet.p
prezes: Bartosz Piwowarcki'123-122-0ll piwlo@wp.pl
tym da.e os6b upovuainionyrh do
sktadania wyiadniei dotytzqcydr oferty {np. numer mchunLu bankowego: 89 8015 0004 0051 3933 20500001
nazwa banku: Sp6ldzieiczy Bank Ogrodniczy filia Blonie
numer telefonu, adres porzty elektronicznej,
numer faksu. adr€s s-tronv lnt€rnetoweil

zadania
1. Opis radania publlcznego proponowanego do reallzecll wraz ze wskazeniem, w szcreg6lno&i celu, mielsca iego
reallzacll, gruo odblorc6w radania oraz
do wvkorzvstania wkladu Goboweao lub
ilka nozna to ob€cnie jedna z najbardziej populamych dysc)?lin sportowych na Swiecie. Utworzenie s€kcji rialo na

pilki no2nej alzieci w wieku 4- 12 lat z tercndw wiejskich. KontFuujemy zadade z poprzedni

anie zamilowania do

kt6re z .oku na rck cieszy

sil

coraz wiQkszym zainteresowaniem, co powoduje konieczros6 utworz€nia kolejnych

aby dzi€ci mogly bezpiecznie si9 rozwija6. Comz mlodsi zawodni.y zac4\aj4 uczeszozaa ns zajgcia, d

juz

od najrnlodszych lat

mormy

dbad o ich rozw6j

tizycaty omz uczestnictwo w kulturze fizycarej. Sekcja dziala

wiejskiej na terenie rozwijajqcym si9, gdzie zapotrzebowanie na ten rodzaj alzialalnosci bQdzie wzrastalo. Dlatego
tego zadania utworA,my 2 nowe kategorie wiekowe oraz bedziemy konryauowad treningi gfupy z zeszlego
lnego. Podsumowuj4c w naszlrn klubie b9d4 funkcjonowaly mst9pujqce gupy:

>
>
>
>

Grupa

I

4-5 lat- przedszkola

CrupaIl

6-? lat - zaki

Grupa

I[

Cnrpa

M0-12 - tr

7-9 lat -

orliki
odziki ( gupa fmansowrana z poFzedniej dotacji do 30.11.2016)

kardej grupie bedq odb).raty sig 2 treningi tygodniowo, na kompleksie boisk

,

b4alZ

w

razie zlych

na sali gimnastycaych w ZS w Biedewicach. Klub sportowy Bieniewiczad€ ni€ Fowadzi zadnej selekcji
zajgciach moZe uczestniczyc kazde dziecko , ni€zale2nie od zdolnoSci oraz predyspozycji motoryczrych. Foma

teni

jest do wszystkich, jest wyjsciem naprzeciw problemom zwiezanym z otylosc;4 , brakiem ruchu w5r6d dzieci
urzqdz€fi multimedialnych typu : komputer, telewizor

1 )Rodzaj

z

zadanla zawiera

sit w

zakrcsi€ uadan okreilonych w

)Temin realizacji z.danja nie mot€

bya dluiszy

,

tablet, telefon itp.

art.4 ustawy

nii 90 dni.

z dnia 24

kwietnia 2OO3 r. o dzialalno(ci poiytku publicznego i o

fkladane rezuftaty realizacji zadania publiczneSo
rezulhary zzdan ia publicznego

>

Rozrvijanie og6lnej sprawnoSci fizycaej , gl6\arie szybkoSci i koordynacji , \aykorzystujqc zlory wiek
uczestnikdw bidqcy najlepszyn czasem do poprawy ww zdolnosci.
Nauka i doskonalenie element6w tecbniki gry w pitke

noa4

Przlgorowanie do uczestnicrwa w kulrurTe fizycaej
Propagowani€ akt).\Inego stylu :4€ia oraz zagospodarowanie wolnego czasu w

fomie altywnosci fizycznej

Integracja uczni6w z teren6w wiejskich, nauka pracy w zespoie oraz systematycaiego treningu.
Znniejszenie pmblemu z otylosciq oraz nadmiemlm spgdzaniem czasu przed komputercm.
lV. Szacunkowa kalhulacia kosut6w r€alizacii zadania publicznego (w pnypadk! wiekszej li€zby koszt6w istnieje moti'wosc
dodania kolejnych wielszy)

Rodzei

kos*u

Xoszt calkowity

do poniesienia

do ponleslenla
ze 5.odk'6{t

(!i)
dota.ji3)

wlasnych, Srodkdw

lzll

pocho.ka.ych

r

innych tr6del,
wHadu osoborirego
lub neczowegot'

Wlnagrodzenie trcnem (27.09-

l.

{dl
4500,00

4500,00

00,00

1000,00

00,00

1000,00

5500,00

4500,00

1000,00

20.12.2016\ 110h x ok. 41 zt

Wklad

2.

osobowy

(praca

wolontariuszy)
Kos.ty og6fem:

1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylQcznie wzakresie dziatalnoSci poiyrku pubticznego oferent;;
2) w ramach ,kladanej oferty pnewidujemy pebief+6id/niepobieranie. Jwiadczen pienieinych od adresat6w zadania;
3l wystkie podane w ofercie oraz zalecznikach informacje se zgodne z aktualnym

stanem

nt*/€f€re.€i* skladajqcy ninlejszQ ofertq niezalesa Cjd./*l€€e{id! z oplacaniem naleinosci z t}tutu zobowiqzan podatkowych;
s) oferentg€tuF€i€i* skiadajEcy niniejsze oferte nie ,aleca (-ldll.aleea+jqP z optacaniem naletnoici z Mdu skladek na ubezpi€cz€nia

a) ofere
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do sHadania oswiadczed woli w imleniu
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w
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'5'r\::ra!<rr:.tn,,
, i i-.r'i:e, ul. Dlc6si:o 62

L5-370 Dlciie
w Krajowvm Rejestne sEdowvm
.cdv
'o+.€nt, ,fler. ryl r lfl.frFey4wnv
kopa aKruarrego wycEgu z n4ego,etestrL rrb ewrde.ctr.

'wartota koszt6w ogdlem do poniesienia z dotacjinie mote pEekrcczya 10000zt.
pdypadku wsparcia realhacji zadania publicznego.
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