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Załącznik nr 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejśce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Organizacja i prowadzenie zajęć spo rtowych (piłka nożna, biegi).
Organizowanie spotka ń ze znanymi spo rtowcami.
w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 październik 2011

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ

POWIAT WOLSZTYŃSKI

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

I. Dane

oferenta /oferentów1>3>

1) nazwa: .Klub Spo rt owy „GROM" Wolsztyn
2) forma prawna:4>
(X) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) ko ścielna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze S ądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5>

KRS 0000063795
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6> 02.05.2005
5) nr NIP 923-002-58-30

nr REGON 970362031

6) adres:
ul.: KUSOCI Ń SKIEGO 12

miejscowo ść : WOLSZTYN
gmina: WOLSZTYN
województwo:

powiat:8> WOLSZTYN Ś KI
WIELKOPOLSKIE

kod pocztowy: 64-200

poczta: WOLSZTYN

7) tel./ faks:0/68 3471153
e-mail: grom(c^gromwolsztyn.pl

http:// www.gromwolsztyn.pl

8) numer rachunku bankowego: 749660000700183178020000001
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Siedlec
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów'>:
a) BUGAJ KONRAD
b)ANKIEWICZ ZDZIS ŁAW
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo średnio wykonuj ącej zadanie, o którym mowa
w ofercie:9>
Klub Spo rt owy „GROM" Wolsztyn, ul. Kusoci ńskiego 12, 0/68 3842817
11) osoba upowa żniona do składania wyja ś nie ń dotyczących oferty (imi ę i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Zdzisław Ankiewicz 0/68 3842817
12) przedmiot dzia łalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
BRAK DZIAŁALNO ŚCI ODPŁATNEJ
13) jeżeli oferent /oferenci' > prowadzi/prowadz ą' > działalność gospodarcz ą :
a) numer wpisu do rejestru przedsi ę biorców
b) przedmiot działalności gospodarczej

OFERENT NIE PROWADZI DZIA ŁALNOŚ CI GOSPODARCZEJ

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem
podstawy prawnej10)
KLUB JEST REPREZENTOWANY DWUOSOBOWO (STATUT KLUBU SPORTOWEGO)

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Celem realizacji tego zadania jest przede wszystkim aktywizacja dzieci i m łodzieży na rzecz
uczestnictwa w aktywnych formach sp ędzenia czasu wolnego poprzez systematyczne uprawianie
piłki nożnej i biegania. Aktywno ść fizyczna jest jednym z istotnych elementów zachowania zdrowia
jak również uczy systematyczności i odpowiedzialno ści. Kolejnym celem jest kształtowanie
umiej ętności pracy i gry w zespole, poszanowania dla rywala, przestrzegania zasady fair play
Jednym z istotnych elementów zaj ęć, będą spotkania ze znanymi spo rtowcami. Wskazanie
konieczności systematycznych ćwiczeń w celu osi ągnięcia sukcesu.
2. Opis pot rz eb wskazuj ących na konieczno ść wykonania zadania publicznego, opis ich p rz yczyn oraz
skutków

W zwi ązku z organizacj ą przez nasz kraj w przyszłym roku EURO 2012, ważnym elementem jest
także dokładne poznanie zasad gry w pi łkę nożną, w celu świadomego kibicowania. Szkoła ani
zajecia pozalekcyjne nie s ą przygotowane do nauki aktywnego i świadomego kibicowania. Poznanie
zasad pozwala zmniejszy ć agresj ę, świadome kibicowanie to mniejsza agresja w przysz łości.
Poznanie zasad gry w trakce meczy i podczas pokazów to doskona ły element nauki.
Możliwość trenowania z czołowymi zawodnikami dru żyny juniorów i seniorów IV-ligowego
GROMu Wolsztyn to alternatywa dla siedz ącego trybu życia. Jest to dla nich zdrowa forma sp ędzenia
wolnego czasu, podnosząca poziom sprawno ści fizycznej.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Uczniowie Szkół Podstawowych na terenie powiatu Wolsztyńskiego
Uczniowie Gimnazjów na terenie powiatu Wolsztyńskiego

4. Uzasadnienie pot rz eby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi ązanych z realizacj ą zadania publicznego, w
szczególno ści ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni si ę to do podwyższenia standardu realizacji zadania."
NIE PRZEWIDUJE SI Ę DOFINANSOWANIA INWESTYCJI

5. Informacja, czy w ci ągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci' ) otrzymał/otrzymali' ) dotacj ę na dofinansowanie
inwestycji zwi ązanych z realizacj ą zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zosta ły dofinansowane,
organu który udzieli ł dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ." ^
OFERENT NIE OTRZYMYWAŁ DOTACJI NA INWESTYCJI

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem realizacji tego zadania jest przede wszystkim aktywizacja społeczno ści lokalnej na rzecz
uczestnictwa w aktywnych formach sp ędzenia czasu wolnego poprzez systematyczne uprawianie pi łki
nożnej i bieganie. Poznanie zasad gry w pi łkę nożną i świadome kobicowanie podczas
przyszłorocznych Mistrzostw Europy EURO 2012 rozgrywanych w Polsce
Zamierzone cele realizowanego zadania to:
umożliwienie powszechnego uprawiania sportu w tym pi łki nożnej
- kształtowanie nawyków do czynnego uprawiania spo rtu oraz dbanie o własną sprawno ść
kształtowanie umiej ętności pracy i gry w zespole, poszanowania dla rywala, przestrzegania zasady
fair play
poznanie zasad gry w pilkę nożną

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Zajęcia b ęd ą prowadzone na boiskach i w pomieszczeniach MOSiR i na „Orlikach"(pi łka noż na, spotkania) jak
również w terenie (bieganie).

8. Opis poszczególnych działa ń w zakresie realizacji zadania publicznego")
Prowadzenie zaj ęć z piłki nożnej — 2 grupy wiekowe
Prowadzenie zaj ęć z biegania — 2 grupy wiekowe
Spotkania - wszyscy uczestnicy

9. Harmonogram13 )

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01 sierpnia do31 pa ździernika 2011
Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji poszczególnych Oferent
realizowanego zadania publicznego 14)

działa ń

lub

odpowiedzialny
zakresie

inny
za

podmiot

działanie

realizowanego

zadania

publicznego
-Piłka nożna chłopcy, gr. młodsza

Wtorek 16.00 — 17.30

(20 osób)

Piątek 16.00 — 17.30

-Piłka nożna chłopcy gr. starsza

Czwartek 16.00 — 17.30

(20 osób)

Pi ątek 17.30 — 19.00

- Biegi gr. mieszana, młodsza

Wtorek 16.00 — 17.30

(20 osób)

Pi ątek 16.00 — 17.30

- Biegi gr. mieszana starsza

Czwartek 16.00 — 17.30

(20 osób)

Pi ątek 17.30 — 19.00

KS GROM WOLSZTYN

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)
—
-

w

zapewnienie optymalnego rozwoju fizycznego dzieci i m łodzieży
propagowanie aktywnego i zdrowego t ry bu życia
zapewnienie alternatywnych i zdrowych form sp ędzenia wolnego czasu
kształtowanie umiej ętności pracy i gry w zespole, poszanowania dla rywala, przestrzegania zasady
fair play

IV. Kalkulacja p rzewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Koszto rys ze wzgl ędu na rodzaj kosztów:
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Koszty obsługi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie :
KS GROM
WOLSZTYN
1)obsługa ksiegowa
2) obsługa administracyjna
Inne koszty, w tym koszty
wyposa żenia i promocji po
stronie ... (nazwa
Oferenta) 19) :
1)
2)

iv
Ogółem:

2. P rzewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Ś rodki finansowe własne17)

3

Ś rodki finansowe z innych źródeł ogółem ( ś rodki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11)

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17>

3.2

środki finansowe z innych ź ródeł publicznych (w szczególno ści: dotacje

10.000,00 zł

54,00%

7.950,00 zł

43,00%

zł

%

zł

%

budżetu pa ństwa lub bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego,
funduszy celowych, ś rodki z funduszy strukturalnych)17>
z

zł
3.3

pozostałe')

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

5

członków)
Ogólem (ś rodki wymienione w pkt 1- 4)

...

zł

%

500,00 zł

3,00%

18.450,00zł

100%

3. Finansowe ś rodki z innych źródeł publicznych')
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota ś rodków
(w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (ofe rta)
o przyznanie
ś rodków został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy te ż
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE')

Termin rozpatrzenia —
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych do
czasu złożenia niniejszej
ofe rty

Uwagi, które mog ą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
W koszto ry sie nie uj ęto kosztów napojów na zajecia jak i przek ąsek, i napojów na spotkania

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wyko rz ystania p rz y realizacji zadania publicznego22)

Zaj ę cia bed ą prowadzone przez czterech wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Obs ług ę
organizacyjn ą zapewni ą wolontariusze (uczestnicy zaj ęć i ich rodzice)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów' ) przewidywane do wyko rz ystania przy realizacji

zadania')

Zadanie będzie realizowane na obiektach MOSiR i boiskach typu „ORLIK"

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zada ń publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych
zada ń realizowane były we współpracy z administracj ą publiczn ą).

Działacze posiadaj ą wieloletnie do świadczenie w zakresie organizacji imprez i działalności
klubowej. Corocznie klub realizuje tego typu zadania przy współpracy pracowników Powiatu
Wolsztyńskiego

4. Informacja, czy oferent/oferenci' ) przewiduje(- ą ) zlecać realizacj ę zadania publicznego w trybie, o którym mowa
w a rt. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klub nie przewiduje korzystania z podwykonawców

O świadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w ca łości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta/oferentów'>;
2) w ramach składanej ofe rty przewidujemy niepobierani& > opłat od adresatów zadania;
3) oferent jest/ zwi ązany niniejszą ofe rtą do dnia 31 pa ździernika 2011
4) w zakresie zwi ązanym z otwa rtym konkursem ofe rt, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a tak że wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotycz ą ,
zło żyły stosowne o świadczenia zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó ź n. zm .);
5) oferent składaj ący niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowi ąza ń podatkowych/składek
na ubezpieczenia spo łeczne'>;
6) dane okre ś lone w części I niniejszej ofe rty są zgodne z Krajowym Rejestrem S ądowym/wła ściwą ewidencj ą '>;
7) wszystkie podane w ofercie oraz za łącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
faktycznym.
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Data
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Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S ądowego, innego rejestru lub ewidencji24 )
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów sk ładaj ących ofertę wspóln ą ni ż wynikaj ący z
Krajowego Rejestru S ądowego lub innego w łaściwego rejestru - dokument potwierdzaj ący upowa żnienie do działania
w imieniu oferenta(-ów).

Po świadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urz ędowe25)

