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Zatqcznik nr

WZ6R

V

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce ztoz«nia oferty

(wypefriia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSP6LNA1)
ORGANIZACJl POZARZAPOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-6W), O KTORYM (-YCH) MOWAWART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

I

(rodzaj zadania publicznego2') I

\m. Oid.Mti....1
(tytut feadania publicznego;

WFORMIE

POWIERZENIAREALIZACJI ZADANIAPUBLICZNEGOM/SPIERANIAREALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO1)
PRZEZ

(organ administracji publicznej)
sktedana na podstawie przepis6w dziaKi II rozdziahJ 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentow1)3)
1) nazwa:.
2) forma prawna:■4)

y

/

stowarzyszenie

( )fundacja

( )

koScielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( )

spokJzielnia socjalna

( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sa_dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5'

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6'

6) adres:

miejscowosa:-..^.^^."

ul.:

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7'

gmina:

1.S..&.W4

wojew6dztwo:...

powiat:8'
5

kod pocztowy: ^.....\.!.4v... poczta:
7) tel,

e-mail:

'

http://

'

8) numer rachunku bankowego:
nazwa banku:

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6w1

c)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja.cej zadanie,
o ktorym mowa w ofercie:9'

11) osoba upowazniona do sktedania wyjasnieri dotyczqcych oferty (imi? i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

MM. 111.

12) przedmiot dziatalnoSci pozytku publicznego:
a) dziatalnosc nieodptetna pozytku publicznego

(6
b) dziatalnoSc odptetna pozytku publicznego

C^

T

I

C'

13) jezeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadza_1) dziatelno§6 gospodarcza.:
a) numerwpisu dorejestru przedsi?biorc6w

b) przedmiot dziatelnoSci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentdw wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej10)

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krotka charakterystyka zadania publicznego
<-,

i'u

I

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutkdw

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja. zadania publicznego,
w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si? to do podwyzszenia standardu realizacji
zadania.111

5. Informacja, czy w ciaju ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymal/otrzymali1' dotacjf na
dofinansowanie inwestycji zwia_zanych z realizacja. zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostaly dofinansowane, organu ktdry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji 11)

6. ZaMadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji
n

/

/

fCH

U'

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

8. Opis poszczegolnych dziatari w zakresie realizacji zadania publicznego1

9. Harmonogram

13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie i
Poszczegolne dziatania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego

zadania poszczegolnych

publicznego141

dziatari

?or

dziatanie w zakresie realizowanego zadania
publicznego

2°\ot -X 05

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego,«>

p

S

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztdw realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgkfdu na rodzaj kosztdw:

Rodzaj koszt6w16>

a

|

IN

.s

X

5

.9

Koszt

z tego do

ztegoz finansowych

Koszt do pokrycia

caJkowity

pokrycia

srod kow wtasnych,

z wktadu osobowego,

(wzt)

z

srod kow
z innych zrodel, w tym
wptat i optat adresatow

w tym pracy spotecznej

wnioskowanej

■E

<

dotacji

a

(wz»)

i

1

Koszty
stronie ...(nazwa

Oferenta)n):
1)/i

,

r

<

2) piuOOioi/wi'V

II

i swiadczen wolontariuszy
(wzt)

(wz«)

I

merytoryczne18)po

zadania publicznego17'

cztonk6w

}

XO0( OJ

Hqqoo
(

Koszty obstugi20'
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po

I

stronie ...(nazwa

—

v'A/

Inne koszty, w tym
koszty

wyposazenia i
promocji po stronie

0

... (nazwa

Of&enta)^ :

to

%o\oo

to
IV

Ogotem:

Aroo

2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

6rodki finansowe wtesne17'

3

Srodki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe wymienione

wpkt.3.1-3.3)11)

-

3.1

wptaty i optaty adresatow zadania publicznego171

3.2

srodki finansowe z innych zr6det publicznych (w szczegolnosci: dotacje

z\

%

.....TTTzl

%

z\

%

z\

%

z\

%

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,

tunduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)17'
3.3

pozostate17)

4

Wkted osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna
cztonkow)

5

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych211

Nazwa organu administracji
pubiicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota srodkow

Informacja o tym, czy

Termin rozpatrzenia -

(wzt)

wniosek (oferta)

w przypadku

o przyznanie

wnioskow (ofert)

srodkow zostat (-a)

nierozpatrzonych do

rozpatrzony(-a)

czasu ztozenia

pozytywnie, czy tez
nie zosta^-a) jeszcze

niniejszej oferty

rozpatrzony{-a)

TAK/NIE1'
TAK/NIE1'
TAK/NIE1'
TAK/NIE1'

Uwagi, kt6re moga^ mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:

^S....^.^f.'.^S
V. Inne wybrane informacje dotycza.ce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

22)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w1)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania231

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktdre z tych zadart realizowane byty we wsp6lpracy z administracja, publicznaj.

4.

Informacja, czy oferent/oferenci1'

przewiduje(-aj zleca6 realizacj? zadania publicznego w trybie,

0 kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwieinia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
1 o wolontariacie.

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si? w zakresie dziatelnosci pozytku publicznego
oferenta/ofetfifltow1';

2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobioranie/niepobieranie1' optet od adresat6w zadania;

3) oferent/oferenof31 jest/sq.1' zwia.zany(-ni) niniejsza. oferta, do dnia ...^..u.M.O..

Jp C/ J *C

4) w zakresie zwia_zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

vi
i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby,

ktorych te dane dotyczg., zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq. z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.);

5) oferent/ofereflci11 sktedaja^cy niniejsza, oferty nie zalega (-jaj/z»te§a(-jaj1) z optacaniem naleznoSci z tytuhj
zobowiajzan podatkowych/sktedek na ubezpieczenia spoteczne11;

6) dane okreslone w cze§ci I niniejszej oferty sa, zgodne z Krajowym Rejestrem Sa_dowym/wtasciwa,
ewidencjaj1;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zata_cznikach informacje sa, zgodne z aktualnym stanem prawnym

rkadiysz

tf?

i

PREZES

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktedania oswiadczeri woli w imieniu

oferentatefeferrtCw1'
Data

IL.Q.t.^K

Za^czniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa_dowego, innego rejestru lub ewidencjr'
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktedaja_cych oferty wsp6lna_ niz
wynikaja_cy z Krajowego Rejestru Sa^dowego lub innego wtesciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy
upowaznienie do dziatenia w imieniu oferenta(-6w).

Poswiadczenie ztozenia oferty251

Adnotacje urz?dowe:,25)

1} Niepotaebne skreslic.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietma 2003 r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

3) Kazdy z oferentow skladajacych ofert? wspoln^ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol^czaj^ wlasciwe pola.
4> Forma prawna oznacza forme dziaklnoSci organizacji pozarz^dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon^na

podstawie obowiajzuj^cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne dzialaj^ce na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospohtej
Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolow i zwiazkbw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i
wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja, prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiedni^ forme lub wpisac inna_.
5) Podad nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.

6} W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.

7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowi^zkowe. Nalezy wypelnic jezeli zadanie

publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki.
8) Nie wypelnia6 w przypadku miasta stolecznego Warszawy.

9> Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli

zadanie ma bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.

10) Nalezy okresli6 czy podstawa^ sa^ zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa.

Dotyczy tylko oferty wspolnej.

u) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie^ o dofinansowanie inwestyeji.

12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac dokladny
podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego mi^dzy skladajacymi oferte wspolna_.
13) W haimonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych dzialan oraz liczbowe okreslenie
skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesi^cznie, liczba adresatow).
14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda, trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania
przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzgl?dnic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu ushig, zakupu rzeczy, wynagrodzen.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dola^czaja. do tabeli informacje o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszty zwiazane z obshiga, i administracja. realizowanego zadania, ktore zwiazane sa.
wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga. finansowa^

z
1

prawn^ projektu.

21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16 ramowego wzoru

umowy,

stanowia.cego

zala^cznik

nr

2

do

rozporza^dzenia

Ministra

Pracy

i

Polityki

Spolecznej

z

dnia

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego

oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore bfda. zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do dysponuja.cych nimi
oferentow.

23) Np. lokal, sprz<?t, materiary. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujapych nimi oferentow.

24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
25) Wypelnia organ administracji publicznej.

(pieczatka nagldwkowa organizacjipozarzqdowej/

miejscowosc, data

podmiotu, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o dziaialnosci pozytku publicznego i o wohntariacie

OSWIADCZENIE

W zwiazku z ubieganiem si? o wsparcie z budzetu gminy Psary realizacji zadania publicznego pn.

Oswiadczam, ze

(nazwa organizacji pozarzqdowej/podmiotu, o ktdrym mowa wart 3 ust 3 ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wohntariacie)

z platnosciami na rzecz podmiotow publiczno-prawnych ani
(nie zalega/zalega)

innych podmiotow.

Nizej podpisane osoby posiadaja. prawo do skiadania oswiadczeh woli w imieniu oferenta

(pie'cz^cie i'podpiiy ew. czytelne podpisy i ftinkcje osob upowa&iionych do skiadania oswiadcaai woU w iraiemu oferenta zgodnie z wpisem do stosownego rejestru)

Bedzin, dnia 18.08.201 lr.
WPKiS.4222.033.2011

ZASWIADCZENIE

Stosownie do art.

40 ustawy z dnia 7

kwietnia

1989

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z pozn. zm.) w zwia^zku
1996 r. o kulturze fizycznej

roku Prawo o
z

stowarzyszeniach

art. 7 ustawy z dnia 18 stycznia

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z pozn. zm.), a takze

§5 rozporza^dzenia Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubow
sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123)

Starosta
Bqdzinski

zaswiadcza siQ, ze do prowadzonej przez StarostQ B^dzinskiego Ewidencji Klubow

Sportowych,

Krzysztof
Malczewski

dzialajajcych

w

formie

stowarzyszenia

dokonano

w

dniu

29 lipca 2008 roku wpisu pod numerem ewidencyjnym : KS - 24

Klub Pilkarski ..Sarnow"

ul. Gtowna 1. 42-512 Psary

Cele Stowarzyszenia:

Organizowanie meczy, obozow, zawodow sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach;
tworzenie warunkow dla rozwoju pilki noznej w Sarnowie; promocja zdrowego stylu
zycia, w tym realizacja dzialan profilaktycznych skierowanych do dzieci, mlodziezy
i osob doroslych.

Sklad Zarz^du:

Arkadiusz Musial

- Prezes

Grzegorz Nowak

- V-ce Prezes

Tomasz Niemczyk

- V-ce Prezes

Arkadiusz Nowak

- skarbnik

Jacek Sobczyk

- sekretarz

Franciszek Dawidziuk

- kierownik druzyny

Kamil Dominiczak

- kierownik klubu

Zdzislaw Manka

- gospodarz obiektu

Zenon Sygula

- czlonek zarza^du

Piotr J^drusik

- czlonek zarza^du

Pawel Sitko

- czlonek zarzajdu

Mariusz Korpak

- czlonek zarzajdu

Jerzy Ciolek

- czlonek zarzajdu

Henryk Cielniaszek

- czlonek zarzajdu

ISO 9001

Starostwo Powiatowe
ul. Sa^czewskiego 6
42-500 Be.dzin
tel. + 48 32 368 07 00
faks + 48 32 267 79 33

Henryk Faba

- czlonek zarza^du

Leszek Szastak

- czlonek zarzajdu

Reprezentowanie stowarzyszenia:
Zarza^d Klubu
Data ostatniego Walnego Zgromadzenia:
08 stycznia2011 roku

.-. T A R df& T A
r{rzy$ztonMalczewski

Wydanie zaswiadczenia podlega optacie skarbowej w wysokosci 17 zt (podstawa prawna: zatqcznik - Wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki
tej optety oraz zwolnienia - do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o optacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz.1635)

STATUT stowarzyszenia Klub Pilkarski ,,SARNOW" w Sarnowie
I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

Stowarzyszenie nosi nazwe^ Klub Pilkarski "Sarnow" i dziala w oparciu o 0b0wia7uja.ce

w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotycza.ce sportu i kultury fizycznej oraz
organizacji pozytku publicznego.
2.

Stowarzyszenie posluguje sif takze skrotem nazwy w brzmieniu: KP ,,Sarnow".

§2
Klub Pilkarski "Sarnow" jest autonomicznym pilkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej
i sportu.

§3
1.

Siedziba. Klubu Pilkarskiego "Sarnow" jest Sarnow, a teren jego dzialania obejmuje
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

W granicach niezbfdnych dia prawidlowego realizowania swoich celow Stowarzyszenie
moze prowadzic dzialalnosc talcze poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
1.

Klub Pilkarski "Sarnow" nie posiada osobowosci prawnej.

2.

KP

,,Sarnow"

moze

bye

czlonkiem

Polskich

Zwia^zkow

Sportowych

oraz

innych

organizacji statutowo dzialaja^cych na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§5
Klub Pilkarski "Sarnow" jest stowarzyszeniem otwartym, moga^ do niego nalezec obywatele
polscy oraz obcokrajowcy posiadaja^cy prawo do czasowego lub stalego pobytu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

§6
Klub

Pilkarski

"Sarnow"

dziala w oparciu

o

Statut oraz oparte o

niego Regulaminy

wewn^trzne.

§7
Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminow wewn^trznych Klubu pozostaje w gestii

statutowych Wladz Klubu.
II. Cele dzialalnosci KP "Sarnow"
§8
1.

Zrzeszenie czionkow w Klubie.

2.

Prowadzenie roznych form szkolenia sportowego

3.

Organizowanie meczy, obozow, zawodow sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.

4.

Tworzenie warunkow dia rozwoju pilki noznej w Sarnowie.

5.

Propagowanie osia^ni^c sportowych czionkow Klubu.

6.

Promocja zdrowego stylu zycia, w tym realizacja dzialah profilaktycznych skierowanych
do dzieci, miodziezy i osob doroslych.

STW1ERDZAM ZGODNO&C
1 ORYG1NAIEM

Data Jk'.B:h....^*z^.:
Stanowisko
Czyt.

§9
Srodki i metody realizacji celow:
1.

Propagowanie celow i zadah Klubu.

2.

Pozyskiwanie dzialaczy sportowych.

3.

Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorow i nieamatorow.

4.

Organizowanie

dzialalnosci

rekreacyjno-sportowej

na

rzecz

czionkow

Klubu

i mieszkancow Sarnowa, a takze mieszkancow okolicznych miejscowosci..
5.

Wspoldzialanie

z

organizacjami

sportowymi,

placowkami

oswiatowymi

i

innymi

instytucjami w zakresie dzialalnosci statutowej.

6.

Wspolpraca z odpowiednimi ogniwami wladzy samorza^dowej, administracji panstwowej
i organizacjami spolecznymi.

7.

Stosowanie innych srodkow sprzyjaja^cych rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie

8.

Dochod z dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego sluzy wyiqcznie realizacji celow

dzialania Klubu.
statutowych Klubu.
Ill CZLONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ '0
1.

Czlonkiem Klubu Pilkarskiego

"Sarnow" moze bye osoba posiadaja^ca obywatelstwo

polskie lub obcokrajowiec przebywaja^cy czasowo lub na stale na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.

Czlonkowie Klubu dziela^ si? na:
a.

3.

zwyczajnych,

b.

honorowych;

c.

wspieraja.cych.

Czlonkiem zwyczajnym moze zostac osoba fizyczna, ktora spelnia jeden z ponizszych
warunkow:

a.

4.

czynnie uprawia sport;

b.

dziala spotecznie na rzecz Klubu;

c.

wspomaga dzialalnosc Klubu organizacyjnie lub materialnie;

Przyjecie

w

poczet

cztonkow

zwyczajnych

nastepuje

przez

zlozenie

deklaracji

czlonkowskiej i jej akceptacj? przez Zarza^d Klubu.

5.

Osoby niepelnoletnie moga^ bye przyjete w poczet czionkow za zgoda, rodzicow lub
prawnych opiekunow.

6.

Czlonkiem honorowym Klubu moze zostac osoba fizyczna, szczegolnie zasluzona dla
Klubu, ktorej tytul ten nadaja, Wtadze Statutowe Klubu.

7.

Czlonkiem wspieraja^cym moze bye osoba prawna wspieraja^ca dzialalnosc Klubu na
podstawie deklaracji i umowy zawartej z wiadzami Klubu.
§11

Prawa Czionkow Klubu:
1.

Czionkowie zwyczajni sa^ uprawnieni do:
a.

korzystania z praw wynikaja^cych ze Statutu, Regulaminow i UchwaJ Wladz
Klubu;

b.

uprawiania sportu;

c.

korzystania z obiektow i urzqdzeri sportowych Klubu;

d.

reprezentowania barw Klubu i noszenia odznaki Klubowej;

e.

wst^pu na imprezy sportowe organizowane przez KJub na zasadach okreslonych
przez odr^bne regulaminy,

f.

uczestniczenia w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym /nie
dotyczy osob, o ktorych mom w § 10 pkt 5/;

g. skladania wnioskow do ^wti&l&R 9&AM ^"GQpVriw^di dotyczftcyqh
statutowej;

h.

2.

3.

otrzymywania nagrod, premii i odznaczen za uzyskane wyniki sportowe oraz za

dzialalnosc spoleczna. i wykonanie zadah;
Czlonkowie-zawodnicy uprawiaja.cy sport amatorsko lub nieamatorsko maja. prawo do:
a.

opieki szkoleniowej, medycznej podczas zaj?c i zawodow,

b.

zabezpieczenia warunkow higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczehstwa;

Czlonkowie honorowi maja. prawo do:
a. uczestniczenia w obradach Wladz Klubu z glosem doradczym;
b.

wolnego wstepu na imprezy organizowane przez Klub;

c.

skladania

wnioskow

i

postulatow

do

Wladz

Klubu

w

sprawach

obj^tych

dzialalnoscia. statutowa..
4.

Prawa czlonkow wspieraja.cych okreslaja. odr^bne umowy pozostaja.ce w zgodzie ze
Statutem Klubu i Regulaminem.

§12
1

Obowia.zki Czlonkow Klubu:
a.

Przestrzeganie Statutu Klubu, Regulaminow wewn?trznych oraz Statutu Polskiego
Zwiazku Piiki Noznej.

b.

Przestrzeganie postawy godnej sportowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

c.

Systematyczne oplacanie skladek czlonkowskich.

d.

Dbanie o sprz^t i urza^dzenia sportowe oraz wlasciwe ich uzytkowanie.

e.

Dbanie o zdrowie i bezpieczenstwo swoje i wspolcwicza.cych w czasie zaj?c
sportowych i rekreacyjnych.

2.

Czlonkowie-zawodnicy uprawiaja^cy sport amatorsko lub nie amatorsko zobowia.zani sa.
nadto do:

a.

Stalego podnoszenia poziomu sportowego.

b.

Godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych.

c.

Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj^ciach treningowych

d.

Poddawanie si? kontrolom lekarskim zgodnie z obowiqzuja.cymi przepisami.
§13

Za wzorowe wykonywanie zadari i obowi^zkow, za aktywna. prac? nad rozwojem sportu oraz
wybitne osia^niecia sportowe czlonkowie moga. bye wyrozniani:
1.
2.

Pochwaia.
Dyplomem uznania

3.
4.

Odznaka. honorowa..
Nadaniem godnosci czlonka honorowego.

5.

Nagroda^ rzeczowa,.

§ 14
Kary.

Za

nieprzestrzeganie

postanowien

Statutu

i

Regulaminow,

nie

oplacanie

skladek

czlonkowskich lub inne wykroczenia, czlonkom KJubu mogq bye wymierzone nastepuja.ee
kary:
1.

Upomnienie.

2.

Nagana.

3.

Zawieszenie w prawach czlonka.

4.

Dyskwalifikacja.

5.

Wykluczenie z szeregow Klubu Pilkarskiego - pozbawienie czlonkostwa.
§ 15

Regulamin wyroznien i nagrod oraz kar ustala Zarzad Klubu.

STWIERDZAM ZGODNO^C
Z ORYGINAIEM

Ustanie czlonkostwa

1.

Data

Czlonkostwo ustaje w przypadku>lr

Stan
Stanowisko
-

'•

79 33

Czyt. padpis _

a.

2.

Skreslenia z listy czlonkow.

b.

Wystapienia.

c.

Wykluczenia.

d. Zgonu.
Skreslenie z listy

czlonkow

moze

nastajpic

w

drodze

Uchwafy

Zarza^du

Klubu

w przypadku nie wywiazywania si? czlonka z podstawowych obowi^zkow statutowych,
w tym nie optacania skladek czlonkowskich lub innych zobowia^zan wobec Klubu przez
okres 6 miesi?cy.

3.

Wykluczenie nast?puje w razie raza^cego naruszenia postanowien Statutu, Regulaminow,
Uchwal bqdz zarza.dzen Wladz Klubu po uprzednim przeprowadzeniu post?powania

wyjasniaja^cego.
4.

Osoba, ktora przestala bye czlonkiem Klubu zobowiazana jest zwrocic legitymacj?,
wypozyczony sprz?t oraz uregulowac wszystkie inne zobowia^zania wzgl^dem Klubu.

5.

Utrata cztonkostwa honorowego nast^puje w razie:
a.

Zgonu.

b.

Popefnienia czynu w skutek, ktorego czionek honorowy stal si? niegodny tego
wyroznienia.

Decyzj?

w

sprawie

pozbawienia

tytuhi

czlonka

honorowego

podejmuje Zarza^d Klubu.
6.

Szczegotowe

postanowienia

o

ustaniu

czlonkostwa

i

jego

reaktywowania

okresla

Regulamin.
IV. WLADZE KLUBU
§17

1.

2.

Wladzami Klubu sa_:
a.

Walne Zebranie Czlonkow Klubu.

b.

Zarza_d Klubu, skladaja^cy si? z 5 do 7 czlonkow.

c.

Komisja Rewizyjna, skladajqca si? z 3 cztonkow.

Walne

Zebranie

Czlonkow jest

najwyzsza. wladza,

Stowarzyszenia.

Prawo

udziahi

w Walnym Zebraniu przysluguje wszystkim czlonkom Stowarzyszenia.

3.

4.

Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonkow nalezy:
a.

Uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwal o zmianach w Statucie.

b.

Podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych znacznych wartosci.

c.

Podj?cie uchwaly o rozwiajzaniu stowarzyszenia.

d.

Uchwalenie programu i kierunku rozwoju KJubu.

e.

Wybor Zarza,du i Komisji Rewizyjnej na dwuletni okres kadencji.

f.

Udzielenie absolutorium ust?puja.cemu Zarza.dowi.

g.

Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdah z dzialalnosci wladz Klubu.

h.

Rozpatrywanie i rozstrzyganie wnioskow Zarzqdu i czlonkow Klubu

Walne Zebranie zwohye Zarza^d Klubu co roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako
sprawozdawczo-wyborcze.

5.

6.

W Walnym Zebraniu udzial bioraj
a.

Z glosem stanowia^cym - czlonkowie zwyczajni i honorowi.

b.

Z glosem doradczym - czlonkowie niepelnoletni i zaproszeni goscie.

Uchwaly Walnego Zebrania zapadaja. zwykla^ wi?kszoscia. glosow przy obecnosci co
najmniej

7.

8.

V2 ogolnej liczby czlonkow w pierwszym terminie i bez wzgl?du na liczb?

czlonkow w drugim terminie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow moze bye zwolane:
a.

Na wniosek Zarza^du.

b.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c.

Na wniosek min. V2 ogolnej liczby czlonkow.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zworywane jest przez Zarza^d w terminie miesia.ca od
zgloszenia wniosku lub podj?cia uchwaly i obraduje wyla^cznie nad sprawami. dla ktorych

STWIERDZAM ZGODNO^C

zostalo zwolane.

9. Zarza^d Klubu i Komisja" RewizyjnA dzil

Z ORYGINALEM

(«Li 6

Stanowisko...
Gzyt. podpis.

§ 18
ZARZAD KLUBU

1.

Zarza^d Klubu jest najwyzsz^ Wladza^ w Klubie w okresie mi^dzy Walnymi Zebraniami.

2.
3.

Zarza^d na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera sposrod siebie Prezesa i Wiceprezesow,
a w dalszej kolejnosci Sekretarza, Skarbnika.
Prezes kieruje pracami Zarza^du i nadzoruje caloksztatt dzialalnosci Klubu, ma prawo

4.

Na dnjgim posiedzeniu wybiera inne osoby funkcyjne do prac Zarza^du.

powolac Rzecznika Prasowego.

5.

Zebrania zwohije Prezes, a w razie jego nieobecnosci Wiceprezes.

6.

Zebrania Zarza^du odbywaja, si? w zaleznosci od potrzeb.

7.

W zebraniach Zarzqdu uczestnicza;

a.

8.

Czlonkowie Zarza.du.

b.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej

c.

Inne osoby na wniosek Zarz^du lub Komisji Rewizyjnej.

Sposob reprezentowania Klubu przez czlonkow Zarza^du. Prezes: jednoosobowo, pozostali
czlonkowie Zarza^du. dwuosobowo z jednym z wiceprezesow.

§ 19
1.

Do kompetencji Zarz^du Klubu nalezy.

a.

Realizacja Uchwal Walnego Zebrania.

b.

Ustalanie i zatwierdzanie planow perspektywicznych, rocznych i szczegolowych
Klubu.

c.
d.

Rozpatrywanie wnioskow i podejmowanie Uchwaf.
Zatwierdzanie Regulaminow wewnetrznych Klubu.

e.

Wybieranie i odworywanie Prezesa i Wiceprezesow Zarza^du.

f.

Powohywanie i odworywanie Dyrektora / Kierownika.

g.

Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu.

h.

Zarza.dzanie maja^tkiem KJubu.

i.

Rozpatrywanie sprawozdah i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu.

j.

Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzezonych do kompetencji
Walnego Zebrania.

2.

Zarza^d ma prawo w przypadku smierci ba.dz ustapienia czJonkow Zarza^du, uzupetnic
sklad osobowy Zarza^du.
§20

KOMISJA REWIZYJTMA

1.

Komisja Rewizyjna dziala w oparciu o ramowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu.

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku smierci ba.dz ustqpienia jednego z czlonkow

3.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzor i kontrola wewnetrzna.

Komisji, uzupemic sklad osobowy o nowego cztonka.

4.

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga^ bye czlonkami Zarza^du, ani pozostawac z nimi
w stosunkach pokrewienstwa, powinowactwa lub podlegtosci z tytuhi zatrudnienia.

5.

Czlonkiem Komisji Rewizyjnej nie moze bye osoba skazana prawomocnym wyrokiem

6.

Komisja

sa.du za przest^pstwo popemione z winy umyslnej.
Rewizyjna

podejmuje

uchwal?

o

zatwierdzeniu

sprawozdania

finansowego

Klubu / bilans, rachunek zyskow i strat, informacja dodatkowa/ oraz sprawozdania
merytorycznego dot. organizacji pozytku publicznego.
§21

Majatek Klubu Pilkarskiego 1.

sprawy

finansowe.

Maja^tek Klubu stanowia^rtierachoj
maja^tkowe.

2 ORYGlNAtEM
j
■

s' I ago 6

-79-33

Data

Stano
Czyt.

k q.

2.

Klub nie moze przyjmowac zapisow, darowizn i dotacji.

3.

Srodki finansowe KJubu powstaja. z wpfywu ze skladek cztonkowskich

4.

Wszelkie

dokumenty

prawne

sporza.dzone

w

imieniu

Klubu

pocia£aja.ce

za

soba.

zobowia^zania maj^tkowe i finansowe musza. bye podpisywane przez Prezesa Klubu lub

inna. osob? przez niego upowazniona..
5.

Prezes Klubu jest upowazniony do udzielania i odwofywania pefnomocnictw ogolnych
i szczegotowych w sprawach finansowych i maja^tkowych.

6.

Nie dopuszcza si?:
a.

Udzielania

pozyczek

i

zabezpieczenia

zobowi^zan

maja.tkowych

Klubu

w stosunku do cztonkow, cztonkow organow, pracownikow oraz osob z ktorymi

pracownicy pozostaja. w zwi^zku malzehskim albo w stosunku pokrewieiistwa lub
powinowactwa w linii prostej, lub pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo sa. zwia^zani z tytuhi przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi".

b.

Przekazywania

maja^tku

Klubu

na

rzecz

cztonkow,

cztonkow

organow

lub

pracownikow oraz ich osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob

trzecich, w szczegolnosci jezeli przekazywanie to nastepuje bezptatnie lub na
warunkach preferencyjnych.

c.

Wykorzystywania

maja^tku

na

rzecz

cztonkow,

cztonkow

organow

lub

pracownikow oraz ich osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob
trzecich z wyja^tkiem, gdy to wykorzystanie wynika bezposrednio ze statutowego
celu Klubu.
§22

Postanowienia koncowe.

1.

Uchwary

dotycza.ee

w obecnosci

co

zmian

najmniej

w

50

Statucie,
%

podejmowane

sq

wiekszoscia.

delegatow cztonkow KJubu

w

2/3

gtosow,

pierwszym

terminie

i zwykfy wi^kszosci^ gtosow w drugim terminie bez wzgl^du na ilosc obecnych.

2.

Rozwiajzanie i likwidacja Klubu moze nastaj)ic na mocy Uchwary Walnego Zebrania
Cztonkow klubu, w obecnosci co najmniej 50% cztonkow, podje^ej wiekszoscia. 2/3

gtosow w pierwszym terminie i zwykta^ wiekszoscia. gtosow w drugim terminie bez
wzgl^du na ilosc obecnych.

3.

W przypadku decyzji o likwidacji ba.dz rozwia^aniu Klubu, sposob rozdysponowania
maja.tku zostaje okreslony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Cztonkow Klubu.

4.

Od decyzji poszczegolnych Wladz Klubu przyshjguje odwotanie do instancji wyzszej,
ktorej orzeczenie w tym przypadku jest ostateczne.

5.

Szczegotowe zasady dzialania WJadz Klubu, biura Klubu i innych komorek okreslaja.
Regulaminy zatwierdzone przez Zarza.d Klubu.

6.

Interpretacja postanowien Statutu lezy w gestii Zarza.du Klubu, a w przypadku odwoiania
w gestii Walnego Zebrania Delegatow Cztonkow Klubu.

ZATWIERDZONY UCHWALA
Zebrania Zatozycielskiego Cztonkow Klubu
z dnia 21 lipca 2008 roku

zgodnie z lista. obecnosci cztonkow - zatozycieli

stwierdzam"zgodno
z oryginaiem

PrzewDdnicza.cy Zebrania

KLUB PILKABSKI "SAKMOW
ul. Gtewna 1 Sarn6w
42-512 Psary

NIP 6252390469, Reg. 24112329

PREZES KU

KLUB PILKARSKI

ul. Gtowna 1 Sam6w
42-512 Psary

NIP 6252390469, Reg. 241123291
(pieczqtka naglowkowa organizacjipozarzqdawej/

miejscowosc, data

podmiotu, o ktorym mowa w art. 3 list. 3 ustawy
o dziatcdnosci poiytku publicznego i o wolontariacie

OSWIADCZENIE

W zwiazku z ubieganiem si? o wsparcie z budzetu gminy Psary realizacji zadania publicznego pn.

Oswiadczam, ze

/..S.J

^.¥r.

/

(nazwa organizacji pozarzqdowejpodmiotu, o ktdrym mowa warL3usL3 ustawy o dziaiahoSJ pozytku publicmego, o wolontartacie)

z ptatnosciami na rzecz podmiotow publiczno-prawnych ani
(nie zalega/zalega)

innych podmiotow.

Nizej podpisane osoby posiadaja.prawo do sktadania oswiadczen woh w imi^nuH)ferenta

PRKEPZSEASR^BU

Arkadiusz Mi*siaf ^

^~

'kPSARNOW

Tomas? Niemczyk

fam
fowl^i!™.*' ttf$**Q. {^$./.«?*zm.
'deVpo*1Sy'ew. czyte'lne'podpky i fonk'cje o^ob upo^ainionych do iiadania oswiadczah woU w im.emu oferenta zgodnie z wpisem do stosownego rejestru)

Stan na

C

Suma bilansowa

miedzyokresowe

KrotKoterminowe rozliczenia

Pozos:a'e aKvywa rnansowe

:; er:ezne

:n\.'es:vc'e < :r>>o'.ei'i^:"ovve

in

Sr:;c:.<

Na'cz^csc <vT<o'.e"r.'".owe

/.Boas-, '.?.e':.,r.../,'V;;" c-Cyvvcw

Aktywa ot:-rotowe

ii

V

1 070,69
0.00

1 070:69

95.39

95 39

9 ~2 30

: :o

wU

0,00

0 CO

■.j

0 00

i''A-ves:yc^ c .c/rer^-^owe

IV

2,00

1,00

Suma bilansowa

""ledzvokresowe

irr.e -cz'iczenia

czyc"odow

Rozi:czen;a miedzyokreserve

Rcz .czecia r: eczyo^resc/.c

Reze-.vv ra zobov^aza- ?-.

3,00
III

i"^e zccowiozaria

F..-c..sze soec a"e

2,00

pozycz-\

^'"Cisze speciaice

Z c cc jy i aza r i a k 'otkote 'rr - .j ■/. -

\y:^\. -."eay'.ow i pozyczr-

/.CCC •V''-:Z a" 8 C^L.'gCt6'C" ^ r .. ': Z

zobowiazania

K'ecyiy

IV

-

Zobowiazania i rezerwy -.-a

\^::..".-r' : ^csz:?1.'. ^a^ Z'7.'/ ~

.': e -vosc 3cda:" a

\a?..'yZ".ci L'ZyC'~ccow-"ac ^osz'/i1

oorotowy

VVv" k ' 'Ta-sowy neno za rn\

P."juS7 2 s<iL.ai;zac. ■A'iv"ei'.

F\.r-cjsz statutowy

Fundusze wfasne

2

PASYWA

1,00

II

I

B

2.00

1,00

II!

\ia:ezrcsc c\.::c:e-^ ".owe

ill

2 CC

II

Rzeczo.ve S'lvo-a trwate

A

1

Wiersz

I

0.00

koniec roku

Wartosc: nie'nate^alne i prawne

0.00

pocz^tek roku

31.12.201C

1

Aktywa trwate

2

AKTYWA

m!P 6252390469, R«0- 241123291

BILANS

!;

A

Wiersz

fnazwa lednostkO

42-512 Psary

ul Gtowna 1 Sarnbw

KLUB PltKARSKl -8ABN6W
241123291

i

|

!

tel. 502 S 50 287

Arkadius ' Musiat

KPSAlfejyNow

Klubu

0.00

0 .''

1 62" °0|

i 62' or

3 CO

162-,:

4 339 51

4 339 5"

-5 960 51

-1 621.00

koniec roku

PREZES

1 070.49

0 00

7 03^ 00

~ C3" 00

0 00

"03' :/:

- ■ 867 '}.'■

-■ 867 3'

-4 073 20

-5 960,51

pocza^tek roku

Stan na

NIP 625-239-04-69

REGON

KLUB PILKARSKI "SARN6W"
ul. Gtowna 1 Sarn6w

42-512 Psary
^ £252390468, Reg. 241123291

INFORMACJA DODATKOll A DO SI'KAIVO/.DAM \ h'l\A\SOWh:GO
/.A 20/0 ROK

Omi'm ienie mclod \\\<.env

1. Jednostka me po>iadaia srodko\\ IrwaKeh v. roku ob'oiow\m '"'OlO r.
2. Naleznosei i /obowia/ama wxeeimino w kwoeie w \ Uui»aiue| /apian.
3. Srodki pienie/ne i lundus/e \weemono uetlluu waiiosei nominalnej.

4.W jednostce w roku obrotow\m nie dokonano zinian metod ksieyowosci i w\eeny aktywow
i pasywow .

5. W jednostce me him!;, miejsca /Jar/ema \\> dr.lu biiansow \m. ktor\cli me u\\/">lt
vv bilansie i r.iehui'.ku /xnku i -irai.
Struktura pr/ythodo^

1. Przychod>

20222.34

a) darowizin i dolaeje

.'^02 17.34

b) odsetki bankowe

>.()()

Struktura kos/tow

2. Koszty

1^(S82.,S

a) koszty reali/acji /adan sialulowse!;
b) koszty adniiiiisliae- me
c) odselki bud/clo-.-- e

1.^572.1
78.• ^ I.

I:stalciiio >\y

1. Przychod)

2O222..U

2. Koszty

I.^M82.X >

Wynik finansov\\ ogolem( ro/niea /wi^ks/ajqea pr/ychody roku nast^pncao) 4339.51
Koszty n.k.u.p. 231.73 (odselki bud/elowe)

Sporzqdzil :

/alwicrd/ii:

KP

<

ArkadiuszWlusiat
tel. 502 550 287

KLUB PILKABSKI "SAHN6W
ul. Gtowna 1 Sarn6w
42-512 Psary
NIP 6252380469, Reg. 241123291

(Nazwa jednostki)

Przychody z dziaJainosci statutowej
.■^^3ok' Druttc ckT-t- ; ;"t- siatutem

Rachunek wynikow
na dzieri 31.12.2010 r.

C

S ^
'Wynik finansowy r.p. dzialainosci status

'Koszty reaiizacji zadari statutowych

re swiadcze

'wieikosc dodatni;-; iub ujemna) (A-B

Vvyss.czeaoinienie

'

. :■:'!£:jrzycncdy c-:- s'0"r; siatutem

]

jo: obce
?.'M , optaiy

■ortyzaqa

zosiate

j^ozostate koszty (nie wymienione w poz B. D i H)

Pozostaie przychody (me wymienione w pc?ycji A i G)

c?.z joezpieczenia

Koszty administracy'jne

D

G

■

i

Przychody finansowe
Koszty finansowe

jWynik finansowy brutto na caloksztatcie dzialainosci (wielkosc dodatnia Iub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
wieikosc

jZyski i straty nadzwyczajne
traty nadzwyczajne - wielkosc ujemna

Zys-.. r;3rizv;v^

1>|| «i4

s

I

^j

^^

■

■

w

**J

v^

\^

f

^^

111

I

I

'

^^

I

Roznica zwiekszajaca koszty roku nastepnego (wielkosc ujemna)

*■■*«■■*

Wynik finansowy ogotem (I+J)
I

J ^\ T 1^ I f> 1^

1\ Alt f*\ IS /~* —W f^ I f^ ^^ ^^

*^ *"■»»» I y"^ VI l~± *"j « Y

»— <»^ i » I J

1^* ^^^ ^^ Jr ^^ ^-fc L^« *-* f— **.

/.mm\

IF,

-i 1m.

^1— m-I m

Roznica zwiekszajqca przychody roku nastepnego (wielkosc dodatnia)
Data sporzadzenia: 22.02.2011 r

Regon 241123291

3

2 0J0_

;? :?- rok 2010

Kwo;? .

202^7.34

20 217.34

: o 600 00

4 645.18

15 572.16

4

1 655.06

18 255 06

16 600 00

200S

•3k poprzedni

NIP 625-239-04-69

Podpis

232,25

78.95

78.95

0.00

887.31

0.00

4 339.51

fcNOW

I

KP S

p50 287

Musi;

tel. 5(K

4 339.51

4 339.51

-1 887 31

-1 887.31

231.72

5.00

0.00

23225

Arkadi

