
KLUB SPORTOVVY 

"KS KOTOWJCE" 
42-310 Kotowice; ul. Stratocka I 
NIP: 577-188-58-03 REGON: 240008760 

  

   

   

(pieczce organizacji pozarzqdowej*/ (data i miejsce ziozenia oferty) 

OFERTA 
ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ*/ PODMIOTUVJF7DNOS-T-KI 

ORGANIZAGY4NEJA 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zarki 

(rodzaj zadania) 

w okresie od podpisania umowydo 31.12.2010 roku 

skladana na podstawie przepisow dzialu II 
rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnoki po2ytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z p&n. zm.) 

W FORMIE 

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA* 

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* 

PRZEZ 

Urz4c1 Miasta i Gminy 2arki 

(nazwa organu zlecajg_cego) 

WRAZ Z 

WNIOSKIEM 0 PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH 

W KWOCIE 5 500 zi 

I. Dane na temat organizacji pozarzgdowej*/ 

   

: 	 . 	 : 

  

  

   

1) pelna nazwa Klub Sportowy „KS KOTOWICE" 

2) forma prawna STOWARZYSZENIE 



3) numer w Krajowym Rejestrze S4dowym lub w innym rejestrze* 7/2004 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 05.04.2004 roku 

5) nr NIP 577 188 58 03 nr REGON 24 000 87 60 

6) dokiadny adres: miejscowo§e Kotowice ul. Straacka 1 

gmina 	Zarki 	powiat 	myszkowski 	wojewodztwo 	.§/4skie 

7) tel. 	889 495 218, 513 077 004 faks. 

e-mail: 	  http:// 	  

8) nazwa banku i numer rachunku Bank SpOldzielczy Myszkow oddzial Zarki 

23 8279 1036 0403 4959 2004 0001 

9) nazwiska i imiona ()sob upowaZnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 
publicznego 

Pawel Labocha, Tomasz Skorek 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpo§rednio wykonujqcej zadanie, o 
ktorym mowa w ofercie 

Klub Sportowy „KS KOTOWICE", ul. Straacka 1, tel.: 889 495218, 513 077 004 

11) osoba upowazniona do skiadania wyja§nieri i uzupelnien dotyczqcych oferty 
(imie i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) 

Labocha Pawel, tel. 889 495 218 

12) przedmiot dzialalno§ci statutowej: 

a) dziatalnoS6 statutowa nieodpfatna 

1. rozwoj rdEnych dyscyplin sportu oraz stale podnoszenie jego poziomu, 

2. stwarzanie warunkow do podnoszenia sprawno§ci fizycznej czlonkOw 

spoleczno§ci lokalnej, 

3. czynny udzial w Zyciu spolecznym, kulturalnym gospodarczym spoleczno§ci 

lokalneil 

	

b) dziatalno§e statutowa odpfatna 	nie dotyczy 



13) jeZeli organizacja pozarzq1dowa*/ 
dzialalno§e gospodarczg: 

   

prowadzi 

 

' C " ; 	• ; :• ' 	. 

 

  

   

a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorcow, 

b) przedmiot dzialalno§ci gospodarczej 

nie dotyczy 

II. Opis zadania 

1. Nazwa zadania 

Upowszechnianie kultuty fizycznej i sportu w Gminie 2arki 

2. Miejsce wykonywania zadania 

Kotowice (boisko sportowe, lokal klubu sportowego, hala sportowa przy Gimnazjum 

w Zarkach) 

3. Cel zadania 

Dostosowanie wyposaenia klubu sportowego do norm i przepisow obowiazujqcych 

w OZPN oraz podniesienie poziomu sportowego zawodnikow klubu. 

4. Szczegolowy opis zadania /spojny z kosztorysem/ 

Klub w ramach dotacji planuje kupno 2 wiat stadionowych (boks6w) dla zawodnikOw 

rezerwowych oraz gospodarzy. Kupno takich wiat jest niezbpdne przy uczestnictwie 

drt&yny w rozgrywkach OZPN Czpstochowa. OZPN Czpstochowa stawia coraz 

wipksze wymagania przy odbiorze boisk sportowych, na ktotych odbywaja sip mecze 

„B" klasy. Wiemy, ze wszystkie boiska naszych „sqsiadow" pos/adajq takie wiaty i my 

tez chcemy spelnid takie wymagania. 

W ramach dotacji chcemy rownie zakupie sprzpt sportowy oraz poktyo koszty 

zakupu paliwa na dowdz zawodnikow klubu na treningi na halp sportowg znajduAcq 

sip przy gimnazjum w Zarkach. 



4. Harmonogram planowanych dzialari (z podaniem terminOw ich rozpoczecia i 
zakoriczenia) wraz z liczbowym okre§leniem skali dzialan planowanych przy realizacji 
zadania (nalezy u2ye miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba §wiadczen 
udzielanych tygodniowo, miesiccznie, liczba adresatow) 

Druga polowa listopada - wybor firmy oferuAcej wiaty stadlonowe 

Grudzien - zakup i montaz wiat na boisku sportowym, zakup sprz?tu sportowego 

oraz wyjazdy na treningi - raz w tygodniu 

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania 

Spetnienie wymogOw OZPN Czestochowa dotyczqcych boisk, na ktOrych odbywajq 

sie mecze „B" kiasy. Podniesienie poziomu sprawno§ci fizycznej zawodnikOw 

poprzez treningi. Podniesienie motywacji zawodnikOw poprzez zakup nowego 

sprzgtu sportowego. 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1. Calkowity koszt zadania 5 500,00 zi [pica tysiqcy piceset zlotych] 

2. Kosztorys ze wzglcdu na rodzaj koszt6w 

Lp. Rodzaj koszt6w 

(koszty merytoryczne 

i administracyjne zwiqzane z 

realizacjq zadania) 

llok 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 

Koszt 

calkowity 

(w zo 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (w zi) 

Z tego z finansowych 

srodkow wfasnych, 

srodkow z innych 2rodel 

oraz wpfat i oplat 

adresat6w (w zf)* 

1. 

2. 

3. 

Wiaty stadionowe 

Sprzet sportowy 

- getry 

- pifki 

Paliwo 

2 

16 

3 

4 

2500 

10 

60 

40 

szt. 

szt. 

szt. 

wyjazd 

5000 

160 

180 

160 

5000 

160 

180 

160 

0 

0 

0 

0 

OgOtem 5500 5500 0 

3. Uwagi momce miee znaczenie przy ocenie kosztorysu: 



IV. Przewidywane 2rodIa finansowania zadania: 

1. 

2rOdfo finansowania zt % 

Wnioskowana kwota dotacji 5500 100 

Finansowe §rodki wiasne, §rodki z innych ±rodet oraz wpfaty 

i °platy adresatOw* 

0 0 

(z tego wpfaty i oplaty adresatow zadania 	  zt) 0 0 

Ogotem 5500 100% 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsor6w §rodkach prywatnych lub 
publicznych, ktorych kwota zostala uwzglcdniona w ramach §rodkow wlasnych.* 

we dotyczy 

3. Rzeczowy (np. lokal, sprzct, materialy) oraz osobowy (np. wotontariusze) wklad 
wlasny w realizacjc zadania z orientacyjng wycenq. 

„KS" Kotowice dysponuje wlasnym boiskiem sportowym, pomieszczeniami 

dzieltawionymi od OSP Kotowice oraz dwoma pomieszczeniami gospodarczymi 

przy boisku. 

Rea/izacjq zdania zajmq sib przede wszystkim czlonkowie zarzqdu stowarzyszenia 

- 600 zl (20hx10z1/h*3osoby). 

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania 

1. Partnerzy biorgcy udzial w realizacji zadania (ze szczegolnym uwzglcdnieniem 
administracji publicznej). 

Nie dotyczy 



2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje 
o kwalifikacjach osOb, ktOre bcdq zatrudnione przy realizacji zadati oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy). 

Realizacjq zadania zajmujq sig czlonkowie zarzqdu stowarzyszenia posiadajqcy 

da§wiadczenie w kierowaniu zespolem i organizowaniu imprez o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym. 

3. Dotychczasowe do§wiadczenia w realizacji zadali podobnego rodzaju (ze wskazaniem, 
ktOre z tych zadati realizowane byly we wspolpracy z administracjg publicznq). 

Grainy w rozgrywkach „B" klasy ii& VI sezon. Z sezonu na sezon zawodnicy 

nabierafq coraz wigkszego do§wiadczenia. Sezon 2009/2010 zakoticzylikny 

na 9 miejscu. 

Dotacje pozyskane w latach poprzednich tj. od roku 2005 do roku 2010 pozwoNy 

na rozwoj naszego klubu i zrzeszonych w nirn zawodnikow. 

Staramy sig godnie reprezentowad naszq miejscowo§d i gming w calym okrggu. 

Mecze naszej drc&yny przyciqgajq dc&q ilo§d labicow. Jest to jedna z nielicznych, 

jest/ nie jedyna rozrywka dla mieszkaticow naszej ws/. 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z 
podwykonawcow (okre§lenie rodzaju podwykonawcOw wraz ze wskazaniem zakresu, w 
jakim bcdg uczestniczye w realizacji zadania). 

nie dotyczy 

0§wiadczam(-my), ze: 

1) proponowane zadanie w caloki mie§ci sic w zakresie dzialalno§ci naszej organizacji 
pozarzgdowej*/podmiotu */jednostki organizacyjnej *, 

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobicranic*/niepobieranie* oplat od 
adresatow zadania, 

3) organizacja pozarzqdowa*/ 
niniejszq ofertqprzez okres do dnia 

   

jest zwivana(-ny) 
31. 12.2010 roku 

 

4) wszystkie podane w ofercie informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 



KLUB SPCDRTOVV1' 

"KS KOTOWJCE" 
42-310 Kotowice; ul. Straiacka 
NIP: 577-18&-58-03 REGON .  94000876C,  

(pieczee organizacji pozarzqdowej*/ 

a-cSk JuutiFTRiasUrdwE 	  

(podpis osoby upowaznionej lub pocf)pTsNyets4b8"ta2nionych do skladania o§wiadczeti 
woli w imieniu organizacji pozarzqdowej*/:: 	. 	 ** 

Zalqczniki i ewentualne referencje: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzajqce status prawny oferenta i umocowanie ()sob go reprezentujqcych. 

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynikow lub-r-aehtiftek 
informacja dodatkowa) za ostatni rok.* 

3. Umowa partncrska lub o§wiadczcnic partncra (w przypadku wskazania w pkt V.1. 	
partncra). * 

4. Ogwiadczenie o nie prowadzeniu przez stowarzyszenie dzialalnaki gospodarczej. 

5.	  

Po§wiadczenie zlo2enia oferty 

Adnotacje urzcdowe (nie wypelniaa) 

* Niepotrzebne skre§lie. 
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