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t"_-A Data i miejsce złozenia oferty

OFERTA/OFERTA WSPOLNAT ;

oRGAN l ZACJ l PoZARąDoWEJ (-YC H )/PoD M l oTU (-ÓW} o K
UST 3 UST^WYz DNłA 24 KW|ETN|^.003 Ęo D1AŁ^tNoŚc

lO WOtONTARIACIE (Dz, U, z 2010 r, Nr 234, pez, 1536)r;,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

organizacja zajęć spońowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała

(rodzaj zadania publicznegoz;)

organizacja rozgrywek spońowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w piłce
noznel

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od podpisania umowy do 30-1 1-2015

W FORMIE
POWIERZENI^ RE^tlZ^eJl Z D^Nl^ PUBtIeZNEGOA/VSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOI

PRZEZ

Burmistrz Boguchwały

(organ administracji publicznej)

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

(wypełnia organ administracji publicznej)
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l' Dane oferenta/oferentówt1, s;

1) nazwa: LKS lskra Zgłobień

2) forma prawna:4)

( *) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( )spółdzielniasocjalna ( ) inna'..'....

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s1

NUMER EWlDENcJl sTowAMYszEŃ KULTuRY FlzYczNEJ: NR 7

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia;oy

5) nr NIP: 517-011-26-92 nr REGON: 691798304

6) adres: 36-046 Zgłobień

miejscowośĆ: Zgłobień ul.: xxx

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) .................

gmina: Boguchwała powiat:a; Rzeszowski

województwo: Podkarpackie

kod pocztowy: 36-046 pocŻa: zGŁoBlEŃ

7) tel.: 782-028-418 faks:
e-mail: mprezesS@op.pl

8) numer rachunku bankowego: 04 9163 0009 2001 0002 5133 0001
na^^ła banku: Bank Społdzielczy w Niechobrzu
9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówt1:

a) Pękala Jan

b) Sendecki Sławomir

c)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie;s1

1 'l) osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Pękala Jan; 782-028-41 8

1 2) przedm iot działalności pożytku pu blicznego:
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a) działalność nieod płatna pozytku publicznego
Klub sportowy: LKS lskra Zglobień

a) organizuje sekcje sportowe różnych dyscryplin spońu wg przyiętej strategii.
b) organizuje zawody i imprezy spońowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych

przez różne organizacje.
c) Podnosi umiejętności spońowe oraz sprawność firyczną zawodników poprzez organizowanie szkoleń,

treningów, obozów i zgrupowań szkoleniowych.
d) Propaguje kulturę fizyczną, organizuie działania związane z dbałością o zdrowie, rozwój fizyczny,

prawidlową postawę eĘczno_moralną.
e) Zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu i wychowania fizycznego w postaci zakupu i

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

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

b) działalność odpłatna pożytku pubticznego

13) jeżeli oferent/efu+enęir1prowadzi/prewac.ząl) działalność gospodarczą:

a) numer wpłsu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

Il. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wrazz
przyrtoczeniem podstawy prawnejroy

Nie doĘczy

lll. Szczegołowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

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

Potrzebą wykonania zadania jest chęć wpoienia dzieciom i młodzieży zasad zdrowego i aktywnego trybu życia
poprzez uprawianie sportu (piłki nożnej). xxxx
Przyczynami są zaniedbania przez dzieci i młodzież zasad zdrowego trybu życia, wynikającego ze zbyt małej
aktywności fizycznej, złego odżywiania, zbyt dużej ilości czasu spędzanego przed komputerem, sięganiu po używki
(alkohol, papierosy, narkoĘki).
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Skutek jaki chcemy osiągnąć to aby młodzież była wyspońowana, uprawiała regularnie grę w piłkę noźną,
spędzała więcej czasu na świeżym powietrzu, była aktywna fizycznie-

3. opis grup adresatów zadania publicznego

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Boguchwala w przedzlale wiekowym 12 - 18 lat

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych zrealizaĄązadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyzszenia standardu realizacji zadaniall1

Nie doĘczy

5. lnformacja' Gzy llv ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferencit1otrzymał/otrzyma!irldotację na dofinansowanie
inwestycji związanych zrealizaĄązadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,
organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacjilr1

Brak

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

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

w zespolą
r -rozwijanie umiejętności i wiadomości z dziedziny piłki nożnej
o _integracia uczestników, kształtowanie charakteru,
l -zdobycie umiejętności poszanowania zasad fair play i kuIturalnego kibicowania,
o -wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia

7. Miejsce realizacii zadania publicznego

zgłobień

8. opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznegorz1

Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w przedziale wiekowym 12-18 lat
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9. Harmonogramra

Zadanie publiczne realizowane w okresie od do

Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania

publicznegotł1

Terminy realizacji
poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

organizacja treningów 4
razy w tygodniu po 2
godziny jeden

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznegols1

osiągnięcie celów określonych w p. lll.6.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów real izacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztówto;
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Koszt
całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia

z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego
z finansowych

środków
własnych,
środków

z innych żródeł,
w tym wpłat

iopłat
adresatów
zadania

publicznegorzl
(w zł)

Koszt
do pokrycia

z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków

iświadczeń
wolontarius

zy
(w zł)
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KosŹy
merytorycznera;
po stronie (nazwa
Oferenta)rc1:

1) trening godz 6 000 s 000 500 500

il Koszty obsługizo1 zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa Oferenta)rcy:
1) LKs |SKRA ZGŁoBlEN
2)

ilt lnne koszty, w tym koszty
wyposazenia ipromocji
po stronie ... (nazwa
Oferenta)rc;.
1) LKS lsKRA ZGŁoBIEN
2)

IV ogółem: 6 000 5 000 500 500

2. Przewidywane żródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 5 000 zł 84 o/o

2 Srodki fi nansowe własnetz; 500 zł 8%

J Srodki finansowe z innych Źródeł ogołem (środki finansowe wymienione
w pkt 3.1-3.3)rl

.zł o/,. /o

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznegolz1 .zł of
-,, /o

3.2 óŹ^..ll,i fińĄńa^.r.a z innrnh łrńrla.l nrll-rlinznrrnh /rer czrzanńlnnćai'rlatania z hrlrlłatr zł o/,,, ro

państwa lub budzetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszy strukturalnych)t z1

3.3 pozostałelz1 zł o/

4 Wkład osobowy (W tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członkÓw) 500 zł 8%

5 Ogołem (środkiwymienione w pkt 1__4) 6 000 zł 100 Yo

3. Finansowe środki z innych Żródeł publicznychzt1

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym,
czy wniosek (ofeńa)

o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez nie

został(-a) jeszcze
rozpatrzonv(-a)

Termin rozpatuenia -w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złoŻenia
niniejszej oferty

Brak TAI(NlErt

TAI(NlEl
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TAI(NlErl

TAI(NlEl

Uwagi, które mogą mieĆ znaczenie przy ocenie kosztorysu:
LKS lskra Zgłobień reprezentuje Gminę Boguchwała w klasie A piłki nożnej seniorów oraz W klasie okręgowej
juniorów mlodszych. Nasz klub skupia mieszkańców Gminy Boguchwała w większości z miejscowości Zgłobień
iWola Zgłobieńska

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Klub realizuje szkolenie dzieci i mlodzieży w całej swej historii. Klub od 6 lat bierze udział w ogłaszanych
konkursach i przetargach organizowanych przez Gminę Boguchwała. Dzięki tej współpracy możemy realizować
zadania w celu pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, poprzez podnoszenie poziomu sportowego
mieszkańców uprawiających sport zawodniczo. Nasze drużyny uczestniczą w rozgrywkach ligowych oraz W
turniejach organizowanych przez inne kluby.

4. lnformacja' czy oferent/oferencir1 przewiduje(-ą) zlecać realizaĄę zadania publicznego w trybie, o którym
mowa W art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty):[1]
1. Konrad Nerc 738/WF I pnl 04
w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): [ 3 ]

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) pzewidywane do wykorzystania przy realizacji zadaniazs1

Rzeczowy:
obiekt w Kolbuszowej Głobinu posiada niżej wymienione budowle i budynki sportowe:
- pelnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej,
- szatnie sportowe z natryskami,

Osobowy:
Wyznaczeni członkowie Zarządu klubu i wolontariusze uczestniczą w organizacji zawodów, zajęć treningowych.
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oświadczam{-y}' ze:
1} proponowane zadanie ptlbliczne w cabści rrrieści slę w zakesie działalności poŻytku pubficz*ego ofurental
aferentÓwli;
2} w rarrraclr skbdanej ofurty przewidujemy psbieFef;ielrTleplbieranier;opłat od adresatów zadania;
3} oferentloferencit1jesffsąl1związany{-ni} niniejszą ofeĘ da dnia ...................-.."."-..'"'-;
4} w zakresie rniązanyrn z otwartyrn konkursem ofert, w Ęm z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemÓw infarrnatycznych, osoby, ktÓrych te dane
dotyczą, zbzyły stoso'wne oŚłłviadcze*ia zgodrlie z ustawą z d*ia Żł sierpnia 19$7 r. o ochronie danych
osobowych (Dz- U. zŻ*tŻ r. Nr 101, poz.926' zpa'zn.zm.\;
5} oferentlaferencil;składający niniejszą ofertę nie zalega{_ją$zaĘa{_ią}qz opfacaniem należ*ości z Ałtttfu
zobowiązań podatkowychlskładek na ubezpieczenia społeczner;;
s} da*e okreśłone w części t niniejszej ofeńy są zE*dne z Krajowyrn Reiestrern Sądowym/właściwą ewidencjął1;
7} wszys&ie podane w oferęie łrazzakącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faĘcznyrn-
strŃ

H$ffi
Data

Z&czniki:

t- Kopia akfualnego eidpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewldencjizł1'

2" W płzrypadku wyb*ru innego spcsobu reprez*ntacji podmlotÓw skladających ofertę wspótną niż wyrrikający
z KĘewego Reiestru Sądowego fub innego właściwego rejestru - dokume*t po&rierdzający upo,waŻn}enie
do działania w imieniu oferentai_ów}.

Poświadczenie złożenia ofeĘzsy

Adnotacie ur:ędowees;

l 1 Niepotrzebłe skreślić.

z1 Rodzaierł zadania jest jedno fub więcej zadań pubtbznych określonyeh w art' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 20s3 r. g
dź*blncści
pażytku p*Niczłego i o wo*ołtarlacb"

ry Każdy z łfergntń'v skbdających otertę współną przedstawia słłoie darłe' Kclejrti oferenci doĘczają xdaściwe pota.

P a a,{.e.ls
txs tsxftfl frc
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