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Załączniki do rozp<rrządzenia Przewodnioącego Komitetu do spraw
PoĄtltlr Publicmego z dnia ?4 paźńziemlka ż018 r. (poz, 2055)
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U PROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA

PoUcZENlE co do sposobu
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić
prawidłową, Przykład:,,pobieranie*/nĘrebieraei g*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1, Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
do iest adre§owana ofeńa

2, Rodzaj zadania publicznego1} upowszechnianie kultury fi zycznej

II.Dane oferenta(-tów)

III. Zakres

1, Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznegoz} marca 2020 Data
zakończenia

2 czerwca 2O2O

3. syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z obwodu szkolnego Smogulec w zakresie kreowania

ry fizycznej i przeciwdziałaniu patologiom wśród młodzieży szkolnej, prowadzenie zajęć sportowych
ie jedyną akĘwną formą spędzania czasu wolnego. Zadanie polega na upowszechnianiu kultury
znej i §portu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego sĘlu
. Poznanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, odciągnięcie dzieci od komputerów i

ora. Zadanie będzie obejmowało prowadzenie zajęć sportowych w wymiarze 3 godzin
Zajęcia będą obejmować tren.ngi unihokeia, wieloboju attetycznego oraz podnoszenia

. Treningi odbywać się będą na obiektach Szkoły Podstawowej im. dyr. Norberta Przybylskiego w
lcu-boisko spońowe, na hali sportowej w Gołańczy oraz w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im.

ana Pawła llw Gołańczy. Zadaniem objęci będą uczniowie SP Smogulec : l grupa trenować będzie wielobój
ny i podnoszenie ciężarów minimum 10 osób, ll grupa będzie brała udział w treningu unihokeja

um 15 osób. Dla prawidłowej realizacji zadania należy zakupić sprzęt spońowy, zapewnić dojazd i

na zajęcia pozalekcyjne do Gołańczy- wynajem busa.

1)Rodzaj zadania zawiera §ię w zakresie zadań określonych w art,4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z 2018 r. poz. Ą5O, z późn. zm,\.

2) -'' Termin realizacjizadania nie może być dłuższy niż 9O dni,

1. Nazwa oferenta(-tów}, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Mariusz Dzięciołowski

iowski Klub Sportowy,,Orzełek" §mogulec jest wpisany do prowadzonej przez Starostę

ągrowieckiego ewidencji uczniowskich klubów §portowych pod nr.18. Adres: Smogulec 13A,
- 1 30 G oła ńc z, tel.67 ż68ż058

2. Dane osoby uporlvażnionei do skladania
wyjaśnień dotycząrych ofeńy (np. imię inazwisko,
numer telefonu, adres pocztyelektronicznej)

06, CI3,
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lagospodarowanie cza§u wolnego
lziecii młodzieży, rozwój ich
lainteresowań w dziedzinie sportu
)oprzez udział w treningach
rnihokeja, wieloboju, atletycznego,
rodnoszenia ciężarów.

Podwyższenie sprawności
lizycz n ej, systematycz ny
rldział w zajęciach
;portowych

Prowadzenie dziennika potwierdzającego
udział w zajęciach

Ucrniołlski Klub Sportowy,,Onelek" już od wielu lat jest propagetorem aktyulnych form spędzania wolnego czasu. Co roku
organizujemy treningi oraz zawody spońowe dla dzieci i młodzieży z obwodu szkolnego Smogulec. Tego rodzaju działalność
możliwa jest dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gołańcz. Zadanie będzie realizowane pnrez UK§,,OrzełeK'. Zajęcia
prowadzone będą pnez nauczyclela wychorania firycznegą który posiada także uprawnienia trenerskie z podnoszenia

IV. SzacunkowakaIkulacjakosztówrealizacjizadaniapublicznego

v. oświadczenia

Oświadczam{-my), że:

1} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności poźytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności poźytku
publłcznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencjął;
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

;#-ffiffififfi3,zp.?c(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

4, opis zakładanych rezultatów realizacii zadania publiczneso

Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Wańość
Pl-N

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Transoort na treninsi 6oo 6nn
2. usługa ksieqowa 150 15n
3. Obsługa trenerska(wolontariat) 7a0

4. Kosut 4
5. Koszt 5

suma wszvstkich kosztów realizacii zadania 14Ęn 75o


