UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
f
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaści
prawidłową. Przykład:,

WPŁYNĘŁO
06. 06. 2018

U

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
--------- ------- -— -------- -— .— ------- -

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży

3. Rodzaj zadania publicznego1’

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2*

—

„Na Podlasiu wypoczywamy i trenujemy - sportową formę budujemy"
Data
rozpoczęcia

23.06.2018

Data.
zakończenia

31.08.2018

II. Dane oferenta (-ów)
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 Międzyszkolny Klub Sportowy przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie,
Stowarzyszenie, KRS N r 0000316716, 32-500 Chrzanów, ul. K. Wyszyńskiego 19

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty

Leszek W ójcik - V-ce Prezes Klubu - PESEL: 71050602597
Anna Korościk - Skarbnik Klubu - PESEL: 75112014809
tek: (0-32) 623-85-46 faks: (0-32) 623-85-46
e-mail: moschrzanow@wp.pl http://w w w .pm os-chrzanow .pl

(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Nazwa i nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
Nr: 04 8444 0008 0000 0080 4679 0018

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w Siemiatyczach w okresie od 12.08.2018 do 23.08.2018.
W obozie udział weźmie 40 osób z terenu Gminy Chrzanów. Dzieci i młodzież będą zakwaterowani w Gimnazjum
Nr 1 w Siemiatyczach, w przystosowanych do tego salach lekcyjnych. W kompleksie znajdują się: stołówka, hala
sportowa oraz boiska do gier zespołowych. Obiekt ten spełnia wymogi formalne związane z letnim wypoczynkiem
młodzieży.

’’ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Cel
- podniesienie sprawności fizycznej oraz umiejętności
technicznych i taktycznych dzieci i młodzieży
w trenowanych przez nich dyscyplinach sportowych,
- integracja z grupami sportowymi z innych regionów Polski,
- nauka nowych umiejętności,
- wzbogacenie wiedzy o historii i przyrodzie ojczystej,
- kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, asertywnej postawy oraz poczucia - przynależności do grupy.
Powyższe cele będą realizowane poprzez pracę w grupach treningowych prowadzoną przez doświadczonych
trenerów - wychowawców.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

zostanie podniesiona sprawność psychofizyczna oraz umiejętności techniczne i taktyczne uczestników
obozu w trenowanych przez nich dyscyplinach sportowych,
młodzież podczas pobytu na obozie zintegruje się z grupami sportowymi z innych regionów Polski,
młodzież wzbogaci swoją wiedzę historyczną i ogólną o Podlasiu,
młodzieży zostaną zaszczepione pozytywne wzorce zachowań, asertywnej postawy oraz poczucia
przynależności do grupy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej

liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji1’
(zł)

Lp.
. .

.

- ■•

Zakwaterowanie uczestników obozu

■.

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
innych źródeł,
'
wkładu osobowego
lub rzeczowego1’
(zł)

5 500,00

5 000,00

500,00

5 500,00

5 000,00

500,00

A .? '

Koszty ogółem:

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

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od
adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/©fefen©ł* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/załega-(4QF z opłacaniem należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
V-ce Prezes UMKS - PM O S
C hrzanów
ek W ójcik
1OS

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

D a ta ...... £?<£. &=>■.

:

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

