OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,

!••!»•

2011 -04- 21

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypetaia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOLNAi)

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-6W), O KTORYM(-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)i),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Psary
(rodzaj zadania publicznego2))

Organizacja otwartych biegow w ramach akcji ,,Polska Biega"
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 10.05.2011r. -15.05.2011r.

W FORM IE

POW1ERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOi)
PRZEZ

Urzqd Gminy Psary
(organ administracji publicznej)

skJadana na podstawie przepisow dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I.-

Dane oferenta/ofcrcntow

1) nazwa: Uczniowski Klub Sportowy ,,Gimnazjum" Psary

2) forma prawna:4)
( x) stowarzyszenie

() fundacja

() koscielna osoba prawna

() koscielna jednostka organizacyjna

() spoidzielnia socjalna

() inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sajdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
U 7 (rejestr Uczniowskich Klubow Sportowych)

4)datawpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

13.10.2000r

5) nr NIP: 625 21 46 858 nr REGON: 266 95 94 21
6) adres:
miejscowosc: Psary ul.: Szkolna 32

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Psary

powiat:8) B^dzin

wojewodztwo: sl^skie

kod pocztowy:

42-512

poczta:

Psary

7) tel.: 32 267 21 42 faks: 32 267 21 42

e-mail: gimnazjum@gmpsary.pl http://
8) numer rachunku bankowego: 11 8438 0001 0008 5300 2036 0001
nazwa banku: Bank Spoldzielczy w B^dzinie Oddzial w Psarach

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentowl):
a) Andrzej Olszewski
b) Ewa Wawrzak
10) nazwa, adres i telefon kontaktowyjednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja^cej zadanie, o ktorym mowa w
ofercie:9)
UK.S ,,Gimnazjum" Psary

ul. Szkolna 32 42-512 Psary

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotycza^cych oferty (imi§ i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Andrzej Olszewski

32 267 21 42

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a)

dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
nieodplatna

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
13) jezeli oferent/oferencil) prowadzi/prowadzaj) dzialalnosc gospodarczaj
a) numer wpisu do rejestru przedsi^biorcow
b)przedmiot dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem
podstawy prawnejio)

Statut Stowarzyszenia

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1.

Krotka charakterystyka zadania publicznego
Organizacja otwartych biegow w ramach akcji Polska Biega

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

Upowszechnianie zdrowego stylu zycia, popularyzacja biegania jako

ogolnodostepnej dyscypliny

sportowej
3.

Opis grup adresatow zadania publicznego

Mieszkancy gminy w roznych grupach wiekowych (oraz wszyscy zainteresowani imprezami o
charakterze otwartym)

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacji zadania publicznego,

w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni si? to do podwyzszenia standardu realizacji zadaniaii)

5. Informacja, czy w ci^gu ostatnich 5 lat oferent/oferencii)otrzymal/otrzymalii)dotacjg na dofinansowanie
inwestycji zwi^zanych z realizacji zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore zostaty dofinansowane,
organu, ktory udzielit dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacjii l)

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Zainteresowanie duzej ilosci mieszkaricow gminy Psary i powiatu b^dziriskiego bieganiem pod patronatem Wojta Gminy
Psary (zakladana ilosc uczestnikow ok.400). Zach^canie mieszkaricow do zdrowego stylu zycia poprzez rekreacj? ruchowa^ i
sport.

Propagowanie roznych form aktywnosci sportowej i zdrowotnej oraz bezpieczeristwa w ruchu drogowym .
Promocja Gminy Psary

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Stadion LKS ,,Iskra" Psary," teren Gminy Psary

8-. Opis poszczegolnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego

12)

Zorganizowanie otwartych biegow o Puchar Wqjta Gminy Psary. ( zakup nagrod rzeczowych dla uczestnikow,

napojow,, przygotowanie oznakowania tras, naglosnienie, druk plakatow, przygotowanie zaplecza sanitamego,
dowoz najmfodszych uczestnikow

9. Harmonogram

13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.05-15.05.2011
Poszczegolne dziatania w zakresie

Terminy realizacji

realizowanego zadania

poszczegolnych dziatari

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny

publicznegoi4)

za dziatanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego
1. Organizacja otwartych biegow
ulicznych o Puchar Wqjta Gminy

10-15.05.2011

UKS ,,Gimnazjum" Psary

Psary

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

15)

1.

Rozwoj mlodziezy pod wzgl^dem fizycznym i zdrowotnym

2.

Nauka wtasciwego sposobu sp^dzania czasu wolnego .

3.

Wyrobienie nawyku systematycznego uczestnictwa w rekreacji ruchowej.

4

Promocja gminy

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:
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Organizacja
biegow o Puchar
Wojta Gminy
Psary

1)

Druk numerow

220

220

400

400

startowych

2)

Zakup
napojow dla

uczestnikow

>

3) Zakup nagrod i
nucharnw

1000

1000

4) Oznakowanie

300

100

200

tras

5)

Obsluga biura
wyscigu,

150

—

150

materialy
biurowe,

6) Leki, obsluga

140

40

100

medyczna
7) Naglosnienie
8)

150

150

Druk

dyplomow i

150

50

150

150

400

400

300

300

100

plakatow

9) Transport,
przejazdy
10) Wyzywienie
dla
uczestnikow

11) Zakup
koszulek dla
organizatorow
12)S§dziowanie

100

100

2.Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

2700

77,2%

2

Srodki finansowe wlasne

400

11,4%

3

Srodki finansowe z innych zrodel ogolem (srodki finansowe

400,-

11,4%

wymienione wpkt 3.1-3.3)
3.1

Wplaty i oplaty adresatow zadania publicznego

3.2

Srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnosci
dotacje z budzetu panstwa lub budzetu samorza^du terytorialnego,

_._

—

funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)
3.3

Pozostale

4

Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca

5

Ogolem(srodki wymienione w pkt. 1-4)

spoleczna czlonkow)

400

400

11,4%

3500

100%

3.Finansowe srodki z innych zrodel publicznych
Nazwa organu

Kwota srodkow w zl

21)

Informacja o tym, czy

Termin rozpatrzenia

administracji

wniosek(oferta) o

w przypadku

publicznej lub innej

przyznanie srodkow

wnioskow (ofert)

jednostki sektora

zostat(a)

nierozpatrzonych do

finansow publicznych

rozpatrzony(a)

czasu zlozenia

pozytywnie, czy tez

niniejszej oferty

nie zostal (a) jeszcze
rozpatrzony(a)

TAK/NIE

Uwagi, ktore mog^miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotycz^ce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22'
S^dziowie, nauczyciele wychowania fizycznego, wolontariusze do obslugi biura, strazacy
zabezpieczajajcy trase^ wyscigu, obsluga medyczna.

2.Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow-^ przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Male namioty, stoly stoliki, krzesla, samochody, sprz^t sportowy

3.Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracjipublicznaj
Organizacja 7 edycji Mistrzostw Kolarskich przy wspolpracy z administracjipubliczna^

Organizacja Biegu Niepodleglosci przy wspolpracy z administracjipubliczna^
Organizacja licznych turniejow w pilke_ siatkowa^ nozna^ tenisa stolowego, mistrzostw plywackich,
zawodow w narciarstwie alpejskim

4. Informacja, czy oferent/oferenci ' przewiduje(-aj zlecac realizacj? zadania publicznego w trybie, o
ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie

Oswiadczam(-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si§ w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/ oferentow1';

2-) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie4) oplat od adresatow zadania;
3) oferent/oferenci"1"' j est/sa;1) zwiajzany(-ni) niniejsza^ oferty do dnia 15 czerwca 201 lr.
4) w zakresie zwiajzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby,
ktorych te dane dotycza^ zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poz. zm.);

5) oferent/oferenci1' skladajaxy niniejsza^ oferty nie zalega(-jaj/zalega( jq)1} z oplacaniem naleznosci z
tytulu zobowiajzan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne^;
6) dane okreslone w cze_sci I niniejszej oferty sa^zgodne z Krajowym Rejestrem Sa^dowym/wlasciwq^

ewidencjq.1';

13) wszystkie podane w ofercie oraz zal^cznikach informacje sa^zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
PREZES

UKS

■TNIOWSKI KLU3 SPQRIOWY
.GIMNAZJUM"

Gimnazjum
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Andr-tejOlszewski

,-.-512 Psary, u'. S?.kolr.a 32
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Tel. (032)267-21-42

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentow1')

Data
Zalajczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa^dowego, innego rejestru lub ewidencji24).
2. W przypadku w>rboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladaja^cych oferty wspolnq. niz
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sa^dowego lub innego wlasciwego rejestru

dokument

potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta( 6w).
3. Kserokopia Statutu
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 201 Or.

Poswiadczenie zlozenia oferty2 5)

Adnotacje urzgdowe

25)

1) Niepotrzebne skreslic.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub witjcej zadaii publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferentow skJadaj^cych ofert? wspolna, przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol^czaj^ wlasciwe pola.
4) Forma prawna oznacza form? dzialalnosci organizacji pozarz^dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon^ na podstawie

obowi^zuj^cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj^ce na podstawie
przepisow o stosunku Paristwa do Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolow i
zwia^zkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuj^prowadzenie dziatalnosci

ps>zytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia_ form§ lub wpisac

5) Podac nazw? wtasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposobow organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub innajednostkapomocnicza. Wypelnienie nieobowiajzkowe. Nalezy wypetnic, jezeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma bye realizowane w obnjbie danej jednostki.
8) Nie wypemiac w przypadku miasta stotecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypemic, jesli zadanie ma bye
realizowane w obr?bie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslic, czy podstawa_ sa. zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty
wspolnej.
11) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania si§ o dofmansowanie inwestyeji.

12) Opis musi bye spqjny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej — nalezy wskazac dokladny podzial dzialah w
ramach realizacji zadania publicznego mi§dzy skladajacymi oferte wspolna..
13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpocz^cia i zakonczenia poszczegolnych dzialaii oraz liczbowe okreslenie skali dziatan
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 b?d^ trwate oraz w jakitn stopniu realizacja zadania przyczyni sie do
rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwia.zane 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 obsluga^ i administracj^ realizowanego zadania, ktore zwia^zane sa. z wykonywaniem dzialan o
charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obstuga^ finansow^ i prawns projektu.
21) Wypelnienie fakultatywne — umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy,

stanowiacego zatqeznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie
oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore b^da^zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy.
W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do dysponujacych nimi oferentow.
23) Np. lokal, sprzgt, materialy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do dysponujacych nimi
oferentow.
24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
25) Wypetnia organ administracji publicznej.

