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ochrona zdrowia- organizacja wypoczynku letniego dIa dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Boguchwała

(rodzaj zadania publicznegozy)

obóz spońowy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od podpisania umowy do 15-08-2015

W FORMIE
POWIERZENI^ RE^tl SPIERAN|A REALIZACJIZADAN|A PUBLICZNEGOII

PRZEZ

Burmistrz BoguchwaĘ

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

l. Dane oferenta/oferentówl1, a1

1) nazwa: Zakładowy Klub Spońowy ,,IZOLATOR'' Boguchwała

2) forma prawna:4)

( *) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( )spółdzielnia socjalna ( ) inna........

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym' w innym rejestrze lub ewidencji:s;

KRS: 0000197991

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:o; 02.03.2004

5)nr NIP: 813-02-68-455 nr REGON: 001220241

6) adres:

miejscowość: Boguchwała ul.: Techniczna 1

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:T) ............ " "...

gmina: Boguchwała powiat:s1 Rzeszowski

województwo: Podkarpackie

kod pocztowy: 36-040 poczta: Boguchwała

7) tel.: 017 87 20 181 faks: 017 87 20 173
e-mail: iq:€'*€ąE-s!c*€ąl*l.e_* http:// www.zksizolator'eu

8) numer rachunku bankowego: 2L2030 0045 1110 0000 0160 2070
nazwa banku: Bank BGż
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentÓwl1;

a) Robeń ciuba - Prezes Zarządu

b) Piotr Szuba - członek Zarządu

c) Roman Stefanik - Sekretarz

10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie:g)

1 1) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Roman Stefanik 017 87 20 181, kom. 502 041 814

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
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a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Klub sportowy:

a) organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu wg przyjętej strategii.
b) organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udzial w zawodach i imprezach organizowanych

przez r óżne orga nizacj e.

c) Podnosi umiejętności sportowe oraz sprawność fizyczną zawodników poprzez organizowanie szkoleń,
treningów, obozów i zgrupowań szkoleniowych.

d) Propaguje wśród pracowników zakładu patronackiego kulturę fizyczną, organizuje działania związane z

dbałością o zdrowie, rozwój fizyczny, prawidłową postawę etyczno-moralną.
e) Zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu i wychowania fizycznego w postaci zakupu i

zabezpieczenia urządzeń i sprzętu sportowego, materiałów szkoleniowych, zatrudnienia trenerów i

instruktorów, zabezpiecza podstawową opiekę medyczną w czasie zawodów sportowych.
Klub opiera swoja działalność na aktywności i pracy społecznej członków klubu dobrowolnie wyrażających zgodę.

b) działalność odpłatna poŻytku publicznego
Brak

13) jeżeli oferent/efureneil1 prowadzi/prewadząl1 działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 00001979

b) przedmiot działalności gospodarczej

lI. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z
przytoczeniem podstawy prawnejr o1

Nie dotyczy

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

organizacja obozu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała; zapewnienie
warunków materialnych w zakresie wyposażenia W sprzęt sportowy oraz utrzymania bazy sportowo -
rekreacyjnej na potrzeby realizacji zadania.

2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

Klub prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą polegającą na:
sortowaniu, oddzielaniu zanieczyszczeń z odpadów poprodukcyjnych
utylizacji izolatorów wszelkich typów
usługi pośrednictwa sprzedaży w kraju i zagranicą,
zagospodarowanie odpadów zgodnie z posiadanym zezwoleniem ,
a uzvskane środki finansowe Drzeznacza na działalność statutowa klubu
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Potrzebą wykonania zadania jest chęć wpojenia dzieciom i młodzieży zasad zdrowego i aktywnego trybu życia
poprzez uprawianie sportu (piłki nożnej).
Przyczynami są zaniedbania przez dzieci i młodzież zasad zdrowego trybu życia, wynikającego ze zbyt małej
akĘwności fizycznej, złego odżywiania, zbyt dużej ilości czasu spędzanego przed komputerem, sięganiu po używki
(alkohol, papierosy, narkotyki).
Skutek jaki chcemy osiągnąć to aby młodzież była Wysportowana, uprawiała regularnie grę w pilkę nożną,
spędzała więcej czasu na świeżym powietrzu, była aktywna fizycznie.

3. opis grup adresatów zadania pubIicznego

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Boguchwala w przedziale wiekowym 14 - 18 lat

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizaĄązadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizaĄi zadaniall\

Nie dotyczy

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferencit; otrzymał/otrzymalilldotację na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizaĄązadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,
organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacjitl1

Brak

6. Zakładane cele realizacji zadanla publicznego oraz sposób ich realizacji

. -propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży,
o -rozwijanie zainteresowań i zamiłowań sportowych w duchu wzajemnej współpracy

w zespole,
. -rozwijanie umiejętności iwiadomości z dziedziny piłki nożnej
r -inte8racja uczestników, ksztaftowaniecharakteru,
r -zdobycie umiejętności poszanowania zasad fair play i kulturalnego kibicowania,
o -wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Obiekty Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

35-1OO Kolbuszowa ul. Wolska 2

8. opis poszczegóInych działań w zakresie realizacji zadania publicznegolz1
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l. Sprawy przygotowawcze i załatwianie formalności
2. Zaopatrzenie W sprzęt sportowy niezbędny do wykonania zadania
3. Transport osób do miejsca realizacji zadania.
4. Pobyt w ośrodku szkoleniowym

- Zajęcia treningowe
- Zajęcia teoretyczne
- Zajęcia sportowe na basenie
- Mecze kontrolne

5. Transport osób do Boguchwały
6. Prace porządkowe po zakończeniu obozu (pranie odzieży sportowej}
7. Spotkanie podsumowujące obóz w obecności Zarządu i sztabu szkoleniowego.

9. Harmonogramrs

1 0. Zakładane rezu ltaty real izacj i zadan ia pu b l icz negot s;

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2013-06-15 do 2013-08-05

Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania

publicznegolł1

Terminy realizaĄi
poszczegó|nych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

1. Sprawy przygotowawcze i

załatwianie formalności
2. Zaopatrzenie w sprzęt

sportowy niezbędny do
wykonania zadania

3. Transport osób do miejsca
realizaĄi zadania

4. Pobyt w ośrodku
szkoleniowym

5. Transport osób do
Boguchwały

6. Prace porządkowe po
zakończeniu obozu ( pranie
odzieŻy spońowej)

7 ' Spotkanie podsumowujące
obóz w obecności Zarządu
isztabu szkoleniowego

2015-czenłiec

201S-czerwiec-lipiec

2015-07-20

od 2015-07-20 do 2015-07-25

2015-07-25

2015-07-27

2015-07-27,28

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

osiągnięcie celów określonych w p. lll.6.
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lV. Kalku lacja przewidywanych kosztów reaI izacj i zadan ia pu bl iczneg o

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztówlo1

fzo
oo

o
.o
.(/)
o

N
3

=.v.
oo
Coo
NooY

.e
E
'N-'
Noot

Koszt
całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia

z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego
z finansowych

środków
własnych,
środków

z innych Źrodeł,
w tym wpłat

iopłat
adresatów
zadania

publicznegorzl
(w zł)

Koszt
do pokrycia

z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków

i świadczeń
wolontarius

zy
(w zł)

Koszty
merytorycznersl
po stronie (nazwa
Oferenta)rc1'.

1) pobyt

2) transpoń

3) sorzet soońowv

20

2

1

70

82

1

Os.
dob

Km

Szt

8 400

600

2 000

7000

0

0

400

600

2 000

0

0

0

il Koszty obsług izo1 zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenta)tsy'.
1) ZKS TZOLATOR
2)

ilt lnne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji
po stronie ... (nazwa
Oferenta)rc1'.
1) ZKS lzolator
2)

IV ogółem: 11 000 7000 3 000 0

2. Przewidywane źródła finansowania zadania pubIicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 7 000 zł 64 o/o

2 Srodki finansowe własnel z) 4000 ż 36%

3 Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt 3.1-3.3)t1

..%o

3.1 wpłaty i opłaty adresatÓw zadania publicznegolz1 .zł .-,o

3.2 ..%

państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszv strukturalnvch)lz)
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3.3 pozostałe17) zl . ..o/o

4 Wkład osobovvy (W tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) zł %

tr ogółem (środkiwymienione w pkt 1-4) 11 000 zł 100 %

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym,
czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie' czyteŻnie

został(-a) jeszcze
rozoatrzonv(-a)

Termin rozpatrzenia -w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złoŻenia
niniejszejofeńy

Brak TAI(NlErl

TAI(NlErl

TAI(NlErl

TAI(NlErl

3. Finansowe środki z innych Źródeł publicznychzr1

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Jedyny klub sportowy w Gminie Boguchwała , który reprezentuje Gminę na arenie ogólnopolskiej. Pierwsza drużyna
uczestniczy w rozgrywkach lll ligi podkarpacko-lubelskiei, tj. nasza drużyna występuje w najwyższych ligach z
pośród drużyn z gminy Boguchwała. Nasz klub obeimuję szkoleniem młodzież z całego terenu gminy Boguchwała.

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty):[ 5 ]
w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): [ 3 ]

1) Tomasz Głąb - trener ll klasy drużyna juniorów (umowa zlecenie)
2) Andrzej Chudzicki -gospodarz obiektu (umowa zlecenie)
3) Michał Godek _ opieka medyczna (umowa zlecenie)
4) Roman Stefanik - członek Zarządu - sekretarz - księgowy -wolontariusz
5) Piotr Szuba - członek Zarządu - opiekun juniorów - wolontariusz
6) Anna Janicka - członek Zarządu opiekun trampkarzy, sprawy marketingu i reklamy - (wolontariusz)
7) Tomasz Stopyra - opieka medialna (umowa )

Trenerzy i instruktorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, zaś wolontariusze są od dawna związani z pracami na
rzecz klubu poświęcając swój wolny czas.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentóWl) przewidywane do wykorzystania przy realizaĄi zadaniazz1
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Rzeczowy:
obiekt w Kolbuszowej posiada niżej wymienione budowle i budynki sportowe:
- 3 pełnowymiarowe boiska trawiaste do piłki nożnej,
- 400 metrowa bieżnia lekkoatletyczna,
- boisko siatkówki plażowej,
- szatnie sportowe z natryskami,
- sauna i solanka.
Osobowy:
Wyznaczeni czlonkowie Zarządu klubu i wolontariusze wymienieni, w punkcie V 2 uczestniczą w organizacji
zawodów, zajęć treningowych i wyjazdach drużyn.

3. Dotychczasowe dośWiadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem' które
ztych zadań realizowane były we wspÓłpracy z administracją publiczną)

Klub realizuje szkolenie dzieci i młodzieży w całej swej 69-letniej historii. Klub od 6 lat bierze udział w ogłaszanych
konkursach i przetargach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Boguchwała. Dzięki tej współpracy możemy
realizować zadania w celu pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, poprzez podnoszenie poziomu

sportowego mieszkańców uprawiaiących sport zawodniczo. Ponadto pierwsza drużyna awansowała do lll ligi
podkarpacko-lubelskiej. Klub organizuje coroczny turniej lzo-cuP dla drużyn młodzieżowych. Drużyny
młodzieżowe uczestniczą w turniejach organizowanych przez inne kluby, w tym w międzynarodowym turnieju
REMES CUP.

4. lnformacja' czyoferenvoferenci1)przewiduje(-ą)zlecać realizację zadania publicznegowtrybie, o którym
mowa W ań. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oświadczam(-y)' że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/
oferentówt);
2) w ramach składanej ofeńy przewidujemy pebłe+anłe/niepobieraniet1opłat od adresatów zadania;
3)oferenVoferencil1jesUsą11związany(-ni)niniejszą ofertą do dnia .................'..'...'..'...';
4) w zakresie związanym z otwańym konkursem ofert' w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, atakże wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane
dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz' U. z2002 r. Nr 101 , poz' 926, z późn. zm.),
5) oferent/oferencil1 składający niniejszą ofeńę nie zalegafiE}załegafią)q z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społecznet 1;

6) dane określone w części l niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencjąl1;
7) wszystkie podane w ofercie orazzałącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

kffiY'"
c?.Ę9 'ił*n"

=;; tz'
Jt.fo"ł'

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osÓb upowaznionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

t

oferenta/oferentÓwl l)

ube

o^t^ ...ł/','a6t'?p{
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Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencjizł1.

2'\N przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofeńę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie
do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia ofertyzs1

Adnotacje urzędowezs1

1 ) Niepotrzebne skreŚliĆ.

z1 Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych okreŚlonych w art' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalnoŚci
pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Kazdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

ł; Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowĄ, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególnoŚci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki organizacyjne
działĄące na podstawie przepisów o stosunku Państwa do KoŚcioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych koŚciołów izwiązków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia iwyznania, jeŹeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straŻe
poŹarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

s) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

o1W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

z1 osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Nalezy wypełniĆ, jeżeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma być realizowane W obrębie danej jednostki.

g) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

o1 Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypełnić, jeśli zadanie ma
być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjne1'

to1 Nalezy okreŚlić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy
tylko oferty wspólnej.

tl1WypełniĆ tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

lz; opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W pzypadku oferty wspólnej - nalezy wskazać dokładny podział
działań w ramach realizaĄi zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13)W harmonogramie naleŻy podaÓ terminy rozpoczęciaizakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie
skali działań planowanych przy realizaĄizadania publicznego (tzn' miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba Świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

Strona:9



14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) NaleŹy opisaĆ zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni
się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

lo; Nalezy uwzględnićwszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy,wynagrodzeń.

r zy Dotyczy jedyn ie wspierani a zadania pu bl icznego.

1s) NaleŻy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

lo; W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem
działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

zr) Wypełnienie fakultatywne - umoŻliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa W $ 16 ramowego Wzoru
umowy, stanowiącego załącznik ff 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru ofeńy i ramowego Wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego olazwzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizaqi zadania publicznego.

zz1 lnformacje o kwalifikacjach osÓb, które będą zatrudnione przy realizaĄi zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy.
W przypadku oferty wspÓlnej naleŹy przyporządkowaÓ zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentÓw.

zs) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkowaĆ zasoby rzeczowe do dysponujących
nimi oferentÓw.

zł1 odpis musi byĆ zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

zs1 Wypełnia organ administracji publicznej.
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