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OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ, O KTORYM(-YCH) MOWA W ART.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),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
(rodzaj zadania publicznego)

Propagawanie aktywnych form spqdzania wolnego czasu
(tytut zadania publicznego)

w okresie od 02 listopada 2015r. do 31 grudnia 2015r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

GMINL: WAGANIEC
(organ administracji publicznej)

skiadana na podstawie przepisow dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta:

1) nazwa: GMINNYKLUB SPORTOWY„ SADOWNIK-WAGANIEC "

2) forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 0000140215

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 22 listopada 2002 r.

5)nrNIP 8911526774 nrREGON 911341902

6) dokladny adres: miejscowosc Waganiec ul. Dworcowa 11

gmina Waganiec powiat aleksandrowski wojewodztwo kujawsko-pomorskie

kodpocztowy: 87-731 poczta: Waganiec

7)tel faks

e-mail: http://

8) nazwa banku i numer rachunku KBS Aleksandrow Kujawski

Nr 21 9537 0000 0050 1842 2000 0001

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta:

a) Jacek Zawidzki - Prezes

b) KrzysztofDrobkowski - V-ce Prezes ds. organizacyjnych,

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej
zadanie, o ktorym mowa w ofercie:

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupemien dotyczacych oferty
(imie i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Jacek Zawidzki - 535017821

12) przedmiot dziaialnosci pozytku publicznego:
a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego:
- rozwoj i popularyzacja pilki noznej,
- organizacja szkolenia sportowego i dzialalnosci propagandcrwej w zakresie pitki noznej,
- organizowanie zawodow, imprez sportowych i rekreacyjnych,
- uczestniczenie w systemie rozgrywek i zawodow sportowych o charakterze halowym,
- budowanie oraz eksploatacja obiektow i urzqdzen sanitarnych,
- ksztalcenie pozostafych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w realizacji zadan
sportowych Klubu,

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego:
- brak.

13) jesli oferent prowadzi dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow



b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej

Nieprowadzi dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l.Krotka charakterystyka zadania publicznego

- dzialalnosc majqca na celu popularyzacje pitki noznej,

- organizowanie zawodow, imprez sportowych,

- promocja Gminy,

2.Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego,
opis ich przyczyn oraz skutkow

- zainteresowanie formami aktywnego spqdzania wolnego czasu od najmlodszych lat,

- rozwoj osobowosci i cech charakteru,

- przeciwdzialanie roznym formom uzaleznien,

3.Opis grup adresatow zadania publicznego

- dzieci w wieku 7-11 lat ok. 30 dzieci,

4.Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq
zadania publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sie^ to do
podwyzszenia standardu realizacji zadania

Dofinansowanie z dotacji przyczyni si$ do podniesienia rozwoju sportu w Gminie
szczegolnie w najmlodszych pokoleniachjak rowniez pozwoli starszym zaktywizowac sig
zarowno wdzialaniach o charakterze wolontariatujak i pod wzgledem rekreacji ruchowej
uczestniczqc w zajeciach dla najmlodszych

S.Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent otrzymal dotacj^ na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem
inwestycji, ktore zostaty dofinansowane, organu, ktory udzieltf dofinansowania, oraz
daty otrzymania dotacji



6.Zakiadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Zainteresowanie pilkq noznq jak najwi^kszej liczby dzieci i mlodziezy oraz rodzicow

T.Miejsce realizacji zadania publicznego
Sale Gimnastyczna ZS w Zbrachlinie lub inne pelnowymiarowe hale sportowe

B.Opis poszczegolnych dziatan w zakresie realizacji zadania publicznego

Prowadzenie grupy zaa\vanso\vanej orlikow ok. 20 osob.

9.Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.11.2015 do 31.12.2015r.

Poszczegolne dzialania w
zakresie realizowanego zadania

publicznego

Grupa Orlicy
(zaje^cia 2 razy w tygodniu x 1,5

godziny)

Terminy realizacji
poszczegolnych

dzialan

Od 02 listopada do
31 grudnia 2015r.

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego
zadania publicznego

Oferent

IQ.Zakladane rczultaty realizacji zadania publicznego
- integracja, sposob na spe^dzanie wolnego czasu przez mieszkaricoww okresiejesienno -
zimowym,
- ksztattowanie wtasciwych postaw,
- opanowanie umiejejtnosci gry w pilkq noznq, wspolpraca w zespole, integracja spoleczna



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

l.Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj kosztow;
Lp.

I

II

III

IV

Rodzaj kosztow

Koszty merytoryczne po stronie
GMINNEGO Klubu Sportowego
SADOWNIK- WAGANIEC:
- materiafy, art. spozywcze, uslugi-
przejazdy na zawody,
- sprzet sportowy,
- imprezy integracyjne -udzial w
turniejach halowych
- zakup nagrod na organizowany
turniej halowy "Sadownik Cup 2015"
Koszty obstugi zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne po
stronie Gminnego Klubu Sportowego
SADOWNIK- WAGANIEC:
- oplata sedziow
- oplata opieki medycznej
- wynajem hali sportowej

Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po
stronie. . .(nazwa oferenta):
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Koszt
calkowity
(wzl)

850

500
1.500

1.500

200
100
350

5.000

Z tego do
pokrycia z
wnioskowa
nej dotacji
(wzl)

850

500
1.500

1.500

200
100
350

5.000

Koszt do pokrycia z
wkladu osobowego,
w tym pracy
spolecznej czlonkow
i swiadczen
wolontariuszy
(wzl)

0

0
0

0

0

0



.

2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wlasne

Srodki finansowe z innych zrodel ogolem
(srodki finansowe wymienione w pkt 3.1-3.3)
Wplaty i oplaty adresatow zadania
publicznego
Srodki finansowe z innych zrodel publicznych
( w szczegolnosci: dotacje z budzetu paristwa
lub budzetu jednostki samorzajiu
terytorialnego, funduszy celowych, srodki z
funduszy strukturalnych)
Pozo stale

Wklad osobowy (w tym swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonkow)
Ogolem (srodki wymienione w pkt 1 -4)

5.000 zl

Ozl

Ozl

Ozl

Ozl

Ozl

Ozl

5.000 zl

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodel publicznych
Nazwa organu

administracji publicznej lub
innej jednostki sektora
finansow publicznych

Kwota srodkow
(wzl)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)

o przyznanie
srodkow zostal (-a)

rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze

rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia-w
przypadku wnioskow

(ofert) nierozpatrzonych do
czasu zlozenia niniejszej

oferty

Uwagi, ktore moga^ miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Brak



-

V. Inne wybrane informacje dotyczgce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

Ok. 10 osob dzialaj^cych spolecznie

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

- sprzet sportowy - wlasnosc Klubu
- sala ZS w Zbrachlinie i zwi^zane z jej funkcjonowaniem urz^dzenia - uzyczone od Gminy
Waganiec

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracj^ publicznaj

- dzialalnosc od 36 lat,
- zadania realizowane na rzecz Gminy Waganiec

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o
ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie

Nie przewiduje sie

Oswiadczam(-my), ze:
1. proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku
publicznego oferenta,
2. w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie oplat od adresatow zadania,
3. oferent jest zwi^zany niniejsz^ oferty do dnia 31 grudnia 2015r.,
4.w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do
systemow informatycznych, osoby, ktorych te dane dotycz^, zlozyiy stosowne oswiadczenia
zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182, z pozn. zm.),
5. oferent skladaj^cy niniejsz^ oferte nie zalega z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowi^zan
podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne
6. dane okreslone w czesci I niniejszej oferty s^ zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym

7. wszystkie podane w ofercie informacje s^ zgodne z aktualnym stanem faktycznym
LUB SPORTOWY

(podpis osoby upowaznljonej lub podpisy osob upowaznionych do skladania oswiadczen woli w iifirefrfu oferenta)

bkowski

Data 21 pazdziernik 2015 r.



Zalaczniki:
1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajacych oferte^
wspolna^ niz wynikaj^cy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru -
dokument potwierdzajacy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta.

Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urzedowe


