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Załączniki do rozporządzenia Ministra \t
Rodziny, Pracy
z dnia................

ao o4
POUCZENIE co do sposobu wvpełniania oferW:
ofertę należy wYpełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową' Przykład: "pebłerałł€ś/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (-ów)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1 } Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art' 4 ustawy z dnia Ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2 } Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1. Organ administracji publicznej,
do któreso adresowana iest oferta

Gmina Boguchwała

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegoll

4. Tytuł zadania publicznego Wakacje z boksem

5. Termin realizacji zadania publicznego2l
Data
rozpoczecia

1 lipca 2016r. Data
zakończenia

3l grudnia 2016

1. Nazwa oferenta (_ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Uczniowski Klub Sportowy Gimnasion ul. Tkaczowa 156, 36-040 Boguchwała. Starosta Rzeszowski -wpis do
ewidencji pod numerem 17

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących ofeńy
{np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres stronv internetowei)

Dariusz Broda - Prezes Klubu te1.609366823

1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, mieisca jego

odbiorców zadania oraz przewidvwanego do

zakładaprowadzenie sekcji bokserskiej dla młodzieĘ; gimnazjalnej, szkoł średnich, i starszej przede
im z terenu Gminy Boguchwała. Działalność sekcji bokserskiej jest zgodna z regulaminami

ictwa dot. Podkarpackiego okręgowego Zwiryku Bokserskiego w Rzeszowie i Polskiego Związku
,kserskiego w Warszawie. Zawodnicy będą szkoleni w 4 kategoriach wiekowych: młodzik(l4 lat)' kadet (15-16

), junior (17-18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Szkoleni zawodnicy będą brać ldzińw rywalizacji sportowej na
lu lokalnym i ogólnopolskim tj. w Zawodach wojewódzkich ( Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,

iewódzkie), w zawodach iewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa



olski Młodzików, eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady WodzieĘ i po zakwalifikowaniu się udział w
inałach, Mistrzostwa Polski Juniorów-po uzyskaniu kwalifikacji w MWP, Grand Prix Seniorów i w finałach

ieżowych Mistrzostw Polski 
' 
ogólnopolskich turniejach bokserskich i turniejach zagranicznych. Zajęcia

reningowe z boksu będą prowadzone w pomieszczeniach budynku ZKS lzolator w Boguchwale. Do dysporycji
cji jest sala gimnasĘcznawrazz siłownią. Zajęciatreningowe sekcji bokserskiej odbywać się będzie w okresie
01 lipca Ż016r. do31sierpnia20l6r.3rary wtygodniu(poniedziałek,środa,piątek)wgodzinachod 17:00do

l8:30 fiednostka treningowa trwająca 1,5 godz.). W zajęciach będzie uczestniczyć grupa zawodniczaw ilości ok. 15
w wieku od 12 lat.

2. Zakładane rezultaĘ realizacii zadania publicznego

udział ok. ] 5 zawodników z terenu gmlny Bogucłnłała w rywalizacji bol<serskiej o Ętuły mistrzowskie na szczeblu
woj ew ódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

z aan gaż ow ani e w dz i ał alno ś ć sp or t ow q mł odz ie Ą'
promowanie gmtny Boguchwaław na szczeblu wojewódzkim, ogóInopolskim i międzynarodowym,
uświadomienie pozyĘwnego wpływu uprawiania bolrsu przez młodzież,
przeciwdziałanie przejawom agresji i eliminowanie zagrożeń spożywania alkoholu i używek,

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferĘ przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalącznikach informacje są zgodne z akualnym stanem prawnym i faĘcznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (_ją)*/zalega (_ją)* z opłacaniem należności z Ą1tułu składek na

ubezpieczenia społeczne. 
},Iezes''"""""'?':'.""'-"""""',//)' " Lxs '.ClM}':ĄSlo\''..........Ł(.".(.......-..k"c.r'V.{.l.............sirn-razjr'm w Bogucbu a1t

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Broda Dańusz

ią''z^'", \
iq

Data .....ł./.

Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji'

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł'
a )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

Lp. Rodzaj kosztu
Koszt całkowity

(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotac;irl
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych

własnych, środków
pochodzących

z innych źródeł,
wkładu osobowego

lub rzeczowegoa)
{złl

1
Koszt utrzymania trenera 2550.m 2560.00 0.00

2
Wolontariat (dodatkowe zajęcia prowadzone przez
trenera)

5@.OO 0.00 500.0o

Koszty ogółem:
3060.00 2S60.m 500.00


