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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

§=

S»"4"~
Data i miejsce ztozenia oferty

(wypetnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSP6LNA4'

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-0W), 0 KT6RYM (-YCH) MOWAW ART 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2003 r. O DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO'
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z2010 r. Nr234, poz. 1536)1)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie kultury flzycznej
na terenie Gminy Psary

(rodzaj zadania publicznego2')

Organizacja Kolarskich Mistrzostw Polski ,,Masters" w Gminie Psary
(tytut zadania publicznego)

w okresieod 10.06.2012r. do 30.07.2012r.

WFORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO1'
PRZEZ

Urzqd Gminy Psary
(organ administracji publicznej)

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

|i

I. Dane oferenta/oferentow1|3)
1) nazwa: Uczniowski Klub Sportowy ..Gimnazjum" Psary

2) forma prawna:4)
(x)

stowarzyszenie

( ) fundacja

( )

koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( )

spotdzielnia socjalna

( ) inna

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

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6113.10.2000 r.

5) nr NIP: 625 21 46 858 . nr REGON: 266 95 94 21

6) adres:

miejscowosc: Psary ul.: 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 fax: 32 267 21 42

e-mail: .gimnazium@gimnazium.pl http:// 8) numer rachunku bankowego: 11 8438 0001 0008 5300 2036 0001
nazwa banku: Bank Spotdzielczy w B§dzinie OdziaJ w Psarach

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6w1):
a) Andrzej Olszewski
b) Ewa Wawrzak

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja.cej zadanie,

o ktorym mowa w ofercie:9'
Uczniowski Klub Sportowy ,,Gimnazjum" Psary; ul. Szkolna 32 42-512 Psary; tel. 32 267 21 42
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieii dotycza^cych oferty (imi? i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Andrzej Olszewski 32 267 21 42
12) przedmiot dziatelnosci pozytku publicznego:

2

a) dzialalnosc nieodptetna pozytku publicznego
nieodptatna

b) dziafalnosc odptatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci1' prowadzi/prowadzaj* dziatalnosc gospodarcza_:
a) numer wpisu do rejestru przedsi§biorc6w

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10'
Statut Stowarzyszenia

III. Szczeg6towy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja otwartych

IX Mistrzostw Kolarskich w Gminie Psary o zasi^gu ogolnopolskim z udziatem

mieszkaricow Gminy Psary. Poprzez realizacji tego zadania pragniemy pobudzic zarowno dzieci jak i
mtodziez do aktywnego uczestnictwa w obszarze kultury fizycznej poprzez udzial w wyscigu kolarskim
i festynie rowerowym.

2.

Opis

potrzeb

wskazuj^cych

na

koniecznosc wykonania zadania

publicznego,

opis

ich

przyczyn oraz skutkow

Potrzeba upowszechniania zdrowego stylu zycia, popularyzacji og6lnodost?pnej dyscypliny sportu jaka,
jest

kolarstwo,

integracji

mi^dzypokoleniowej

uczestnik6w

oraz

mieszkancow,

pobudzenia

do

aktywnosci w zakresie czynnej dziatelnosci na rzecz kultury fizycznej, a takze dazenia do zwi^kszenia

swoich umiejetnosci Wyscig, ktory organizowany jest corocznie na terenie Gminy Psary, wsrod jego
uczestnik6w funkcjonuje jako

bardzo wazna

impreza

kolarska,

na

kt6ra^ przybywaja. kolarze z

najodleglejszych zaka_tkow Polski. Organizacja takiego zadania be/jzie okazj^ do lamania barier
wiekowych, przyczyna^zblizenia pokoleti, nawiqzania znajomosci i wymiany doswiadczen.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Mieszkaiicy Gminy Psary oraz wszyscy zainteresowani z terenu kraju. Bezposrednimi beneficjentami
projektu be.da, uczestnicy wyscigu kolarskiego w r6znych przedziatach wiekowych, kt6rzy swoje pasje i
zainteresowania ta_cza. z ta_ dziedzina^ sportu.

Posrednimi beneficjentami sa^ natomiast wszyscy

obserwuja_cy wyscig i kibicuja^cy uczestnikom. Poprzez uczestnictwo w tym zadaniu beneficjenci b^da.
mogli poszerzyc swoja. dotychczasowa. wiedz§, wymienic si? doswiadczeniami oraz zaprezentowac
swoje umieje.tnosci.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji

inwestycji zwia^zanych z realizacji zadania

publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni sie. to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.111
Nie dotyczy

5. Informacja, czy w cia.gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci11 otrzymat/otrzymali1' dotacjf na
dofinansowanie inwestycji zwia^zanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore

zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)
Nie dotyczy

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Celem niniejszego zadania jest popularyzacja oraz upowszechnienie kultury fizycznej wsrod

dzieci i mlodziezy, poprzez zainteresowanie duzej ilosci mieszkaiicow Gminy
udzialem

w

otwartych

Ogolnopolskich

Mistrzostwach

uczestnikow 500 osob). Kolejnym celem jest

Kolarskich

oraz kraju

(zakiadana

ilosc

propagowanie bezpieczenstwa w ruchu

drogowym, a takze promocja gminy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Gimnazjum w Psarach, Stadion LKS Jskra" Psary, teren Gminy Psary, Bobrowniki, Mierz^cice i
Siewierz

8. Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego

Zorganizowanie

otwartych

Mistrzostw

Kolarskich:

zakup

medali

i

12)

nagrod

rzeczowych

dla

uczestnik6w, napojow, ubezpieczenie wyscigu, przygotowanie oznakowania tras, obskiga techniczna
wyscigu, druk plakatow i dyplom6w, przygotowanie zaplecza sanitamego, organizacja posRk6w.

9. Harmonogram

13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.06 2012 r. do 30.07.2012 r.
Poszczegolne dzialania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot

realizowanego zadania

poszczegblnych

odpowiedzialny za dziatanie

publicznego14'

dzialan

w zakresie realizowanego zadania

'

publicznego
Przygotowanie mistrzostw (druk
dyplom6w i plakatow, zakup

10.06.2012-16.06.2012 r.

napoj6w, ubezpieczenie wyscigu,
oznakowanie tras)

UKS ,,Gimnazjum" Psary
i

Organizacja otwartych Mistrzostw
kolarskich w gminie Psary,

rozliczenie wyscigu, przygotowanie

17.06.2012-30.07.2012 r.

sprawozdania

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

15)

1.

Rozwoj mlodziezy pod wzgl^dem fizycznym i zdrowotnym;

2.

Nauka wtasciwego sposobu sp§dzanie czasu wolnego;

3.

Wyrobienie nawyku systematycznego uczestnictwa w rekreacji ruchowej;

4.

Promocja gminy.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow:

Rodzaj kosztow""

Lp.

llo

Koszt

Ro

Koszt

z tego do

z tego z finansowych

Koszt do pokrycia

sc

jednos

dza

calkowity

srodkow wfasnych,

z wklaau

jed

tkowy

(wzl)

no

(wzt)

j

pokrycia
z wnioskowanej

mia

ste

srodkow

osobowego, w tym

dotacji

z innych zrodet, w tym

(wzt)

wptat i oplat adresatdw

pracy spotecznej
czlonkow

(wzf)

wolontariuszy

k

zadania publicznego'71

i swiadczen
(wzl)

I

1.

Koszty merytoryczne

Oplata

s^dziowska

po stronie UKS ,,Gimnazjum" Psary
1350,00

1350,00

II

Koszty obstugi

zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie UKS .Gimnazjum" Psary

Chipy dla
1.

zawodnik6w -

420

10

szt.

4200,00

4200,00

-

pomiar czasu
2.

3.

4.

5

Ubezpieczenie
Druk numerow

startowych
Zakup nagrod,

medali

700,00

400

1

szt

400,00

40

100zt

Komp

4000,00

Oznakowanie

700,00

400,00

1000,00

3000,00

100,00

400,00

tras

-

300,00

Obstuga biura
wyscigu,
6.

materialy

3750,00

3750,00

biurowe, srodki
czystosci.
6.

Wynajem TOI
TOI

150

szt.

750,00

750,00

Inne koszty, w tym koozty wyposazenia i promocji po stronie UKS> ,Gimnazjum" Psary.

Ill

1

Leki

200,00

2.

Naglosnienie

8 00,00

-

8 00,00

4000,00

2000,00

2000,00

3.

4.

5

6

7

IV

2.
i 1

5

Obstuga

techniczna
Druk
dyplomow
Druk plakatow

200,00

-

-

160

2,5zf

szt.

400,00

400,00

1000

1,6

szt.

1600,00

1600,00

1000,00

1000,00

-

3 500,00

3500,00

-

13000

4050

Transport,

przejazdy
Wyzywienie
dla uczestnikow
Ogotem:

27050

10000

Przewidywane zrodta finansowanja zadania publicznego
Wnioskowana kwota dotacji

2

| Srodki finansowe wtasne11]

3

' Srodki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe

10000
8000

5000

!

37%

! 29,5%
i

18,5%
6

wymienione w pkt. 3.1-3.3)

3.1

j3.2

wplaty i optety adresat6w zadania publicznego10

°

srodki finansowe z innych zrodeJ publicznych (w szczeg6lnosci:
j dotacje
z budzetu paiistwa lub budzetu jednostki samorza_du

5000

terytorialnego, funduszy celowych, srodki z funduszy

! strukturalnych)17'
3.3

pozostaJe17)
| Wkfad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca

4050

spoteczna cztonkbw)

i Ogotem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych

15%

27050

100%

21)

Nazwa organu administracji publicznej lub

Kwota

Informacja o tym,

innej jednostki sektora finansow publicznych

srodkow

czy wniosek

(wzl)

Termin rozpatrzenia

(oferta)

w przypadku

o przyznanie

srodkow zostal (-

wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do

a) rozpatrzony(-a)

czasu ztozenia

pozytywnie, czy

niniejszej oferty

tez nie zostat(-a)
jeszcze
rozpatrzony(-a)

5000
Starostwo Powiatowe Bfdzin

Uwagi, kt6re moga. miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

TAK/NIE"

Czerwiec 2012

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy reaiizacji zadania publicznego22'
Nauczyciele w-f, s^dziowie, obsluga medyczna, wolontariusze

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow1) przewidywane do wykorzystania przy reaiizacji zadania231

Mate namioty, stoty, stoliki, krzesla, samochody, sprz^t sportowy

3. Dotychczasowe doswiadczenia w reaiizacji zadaii publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tych zadah realizowane byty we wspolpracy z administracja. publicznaj.

Przy wspolpracy z administracja publicznaj
Organizacja 8 edycji Mistrzostw Kolarskich, organizacja Biegu Niepodleglosci, licznych turniejow w
pitk§ siatkowa^, koszykowk?, tenisa stobwego, mistrzostw ptywackich, zawodow w narciarstwie
alpejskim

4.

Informacja, czy oferent/efefeW przewiduje(-aj zlecac realizacj? zadania publicznego w trybie,

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

nie

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si? w zakresie dziatelnosci pozytku publicznego

oferenta/oferent6w1);

2) w ramach sWadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) oplat od adresatow zadania;
3) oferent/©fefeoei1) jest/sa,1' zwia^zany(-ni) niniejsza^ oferty do dnia 30.07.2012r.
4) w zakresie zwiazanym 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,, ztozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

8

PRBZES.

UKS

Gimnazjiim

Psar\

AndrzefOlszewski' '!h
(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do skfadania oswiadczeii woli w imieniu

oferenta/oferent6w1)

Data

Zatqczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24'
2. W przypadku wyboru innego sposobu roprezentacji podmiot6w sktadajqcych oferte. wspolnq. niz
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowogo lub innogo wtasciwego rejostru dokument potwierdzajqcy
upowaznienie do dziatania w imieniu oforenta( 6w).
3. Statut stowarzyszenia

Poswiadczenie ztozenia oferty

25)

Adnotacje urzedowe25'

11 Niepotrzebne skreslic.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub wi?cej zadaii publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

3> Kazdy z oferentow sk}adaja.cych ofert? wspolna. przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dota.czaj^ wtasciwe
pola.

Forma prawna oznacza form? dzialalnosci organizacji pozarza.dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona. na podstawie obowia.zuja.cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dziataja.ce na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do KoSciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciotow i zwiqzkow wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujq. prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia.
form§ lub wpisac inna..

5) Podad nazwf wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstat.

7> Osiedle, sotectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypefnienie nie obowi^zkowe. Nalezy wypemid jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obre>ie danej jednostki.

8) Nie wypetniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma bye realizowane w obr^bie danej jednostki organizacyjnej.

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

Dotyczy tylko oferty wspolnej.

"' Wypelnid tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestyeji.

l2) Opis musi bye spqjny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac
doktedny podzial dziatan w ramach realizacji zadania publicznego mi^dzy sktadaja^cymi ofert? wspolna..

