UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

P O U C Z E N IE co do sp osob u w yp ełnian ia oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą o ipowiedaMPCT^Jp©
prawidłową. Przykład: „pobieran-i»*/niepobieranie*”.

1 L 09 . 2016
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

L .d z

ZaU
1. O rgan adm inistracji publicznej,
do którego adresow ana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego
4. T ytuł zadania publicznego
5. Term in realizacji zadania publicznego2’

B urm istrz M iasta C hrzanow a
Art. 19a ustaw y z dnia 24 kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o w olontariacie
W spieranie i upow szechnianie kultury fizycznej
O rganizacja X IV C hrzanow skiego B iegu Sylw estrow ego
Data
rozpoczęcia

10.10.2016 r.

Data
zakończenia

31.12.2016 r.

II. Dane oferenta (-ów)
1. N azw a oferenta (-ów ), form a praw na, num er K rajow ego R ejestru S ądow ego lub innej ew idencji, adres siedziby
oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
K lub Sportow y „K ościelec” C hrzanów ,
Stow arzyszenie kultury fizycznej,
R ejestr stow arzyszeń nie prow adzących działalności gospodarczej Starosty C hrzanow skiego - n r 5
Ul. Szpitalna 78 a
32-500 Chrzanów
A dres do korespondencji:
Ul. Fabryczna 29 c
32-500 Chrzanów
2. Inne dodatkow e dane kontaktow e,
w tym dane osób upow ażnionych do
składania w yjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Jerzy K ryjom ski
teł. 609 305 152
e-mail: iurek.bno(a),interia.pl
w w w .bno-chrzanow .ora.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. O pis zadania publicznego proponow anego do realizacji w raz ze w skazaniem , w szczególności celu, m iejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przew idyw anego do w ykorzystania w kładu osobow ego lub rzeczow ego______

XIV Chrzanowski Bieg Sylwestrowy jest organizowany w ramach cyklu biegów terenowych prowadzonych od
kilkunastu lat przez Klub Sportowy „Orły” Chrzanów, a od 2015 roku kontynuowanych przez Klub Sportowy
„Kościelec” Chrzanów. Jego celem jest popularyzacja biegania wśród mieszkańców Gminy Chrzanów, promocja

lł 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.
' Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Gminy Chrzanów poprzez sport, a także uczczenie pamięci chrzanowskiego biegacza i działacza sportowego
Adama Golonki.
Bieg tradycyjnie odbywa się na terenie Gminy Chrzanów, a centrum zawodów zlokalizowane jest na terenie
Zespołu Szkół nr 1 w Chrzanowie. W biegu głównym na dystansie 10 km uczestniczyć mogą wszyscy, którzy
ukończyli 16 lat życia. Biegi dla dzieci i młodzieży do 16 lat odbywają się na terenie przyszkolnym.
Bieg przeprowadzi w ramach wolontariatu grupa doświadczonych organizatorów masowych imprez sportowych,
wspieranych przez zawodników Klubu, rodziców oraz partnerów (Chrzanowskie WOPR, Komenda Powiatowa
Policji, Nadleśnictwo Chrzanów, ZS nr 1, Kryta Pływalnia, MOKSiR, Rada Osiedla Południe).
Klub dysponuje sprzętem techniczny do organizacji zawodów biegowych.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Popularyzacja biegania wśród wszystkich mieszkańców Gminy Chrzanów.
Wyłonienie talentów biegowych.
Promocja Chrzanowa jako ważnego ośrodka sportowego w Małopolsce.
Integracja środowiska biegowego z terenu Południowej Polski.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej

liczby kosztów istnieje m ożliw ość dodania kolejnych w ierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3'
(zl)

Lp.

1
2
3
4
5
6

Zakup pucharów i medali

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
innych źródeł,
wkładu osobowego
łub rzeczowego41
(zł)

1 500,00

1 500,00

0,00

Zakup materiałów technicznych i biurowych

300,00

300,00

0,00

Druk plakatów i dyplomów

300,00

300,00

0,00

i 000,00

500,00

500,00

300,00

0,00

300,00

1 000,00

400,00

600,00

4 400,00

3 000,00

1 400,00

Wyżywienie uczestników
Wykonanie banerów reklamowych
Zakup nagród rzeczowych

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*/w epobieranie* świadczeń pieniężnych od
adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenc i * składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zatega (-ją)* z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
K lu b S p o r t o w y
„K ościelec" C h r z a n ó w
ul. Szpitalna 78 a

32-500 Chrzanów
................................................................................... tel,-6G&-305452.......................

..Ercz.es.;

idu. K łu ta .

Jerzy KinijomBki

Skarbnik Kt
Marzena

ejewicz

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upow ażnionych
do składania ośw iadczeń woli w im ieniu
oferenta)

Data.

d . L

°

l

l 9 .K

.y.

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie je st zarejestrow any w Krajowym R ejestrze Sądowym - potw ierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego w yciągu z innego rejestru lub ew idencji.

