PelrOw§hi

Klub Sporfowy

"LIDEIR66
KAM, u1.0fiar Katguia 3
NIP 3”-186-98-33

Zarki, 09.11.2010
(data i miejsce zloZenia oferty)

(pieczee omanizacji pozarzadowej)

OFERTA
ORGANIzAcm POZARZADOWEJ
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Udzial klubu w rozgrywkach ligi okregowej tenisa stolowego.
(rodzaj zadania)
w okresie od 10.11.2010 do 31.12.2010
skladana na podstawie przepisow dzialu II rozdzialu 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno§ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA
PRZEZ

Urzpd Miasta i Gminy w Zarkach
(nazwa organu zlecajqcego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM 0 PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 2000 zi

I. Dane na temat organizacji pozarz4dowej

1) pelna nazwa :Uczniowski Klub Sportowy „LIDER"
2) forma prawna :Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub w innym rejestrze : EKZ/SO4140/14/1/02
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia : 28.01.2002 r.
5) nr NIP: 577-18-69-833 nr REGON :152141576
6) dokladny adres: miejscowo§e.iarki 42 — 310 u1.0fiar Katynia 3
gmina Zarki powiat myszkowski wojewodztwo il4skie
7) tel. 34 3148442 fax 34 3148442
e-mail: tzimzarkaa
http: // www.gim.zarki.prv.pl
8)nazwa banku i numer rachunku Bank Spoldzielczy Myszkow o/ Zarki
90827910360403451320040001
9) nazwiska i imiona °sob upowaznionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego: Jaroslaw Auguicik — Prezes UKS ,Tomasz Major — Wiceprezes UKS
10) nazwa, adres i telefon jednostki bezpok -ednio wykonuj4cej zadanie, o ktOrym mowa w
ofercie: Gimnazjum im. Jana Pawla II w Zarkach tel.- ( 034 ) 3148442
11) osoba upowazniona do skladania wyjaklien i uzupelnien dotyczacych oferty (imic i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego) Jaroslaw Auguicik tel. - 601 956 249
12) przedmiot dzialalnosci statutowej:
a)dzialalnok statutowa nieodplatna
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego iycia sportowego uczniow.
2. Angaiowanie wszystkich uczniow do roinorodnych form aktywnoici ruchowej.
3. Udzial w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu.
4. Organizacja turniejow i zawodow sportowych
b)dzialalnoie statutowa odplatna

13) je2eli organizacja pozarzglowa prowadzi dzialalnoge gospodarcza
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow,
b) przedmiot dzialalno§ci gospodarczej
Nie prowadzi

H. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Udzial w rozgrywkach ligi okregowej tenisa stolowego

2. Miejsce wykonywania zadania
Hala sportowa Gimnazjum im. Jana Pawla H w Zarkach.
3. Cel zadania
Popularyzowanie aktywnych i zdrowych form spedzania czasu wolnego wired
dzieci i mlodzieiy
Popularyzowanie tenisa stolowego w srodowisku lokalnym.
Podnoszenie poziomu sportowego zawodnikow poprzez trening sportowy i udzial w
rozgrywkach ligowych.
4. Szczegolovvy opis zadania /spojny z kosztorysem/
UKS „Lider" od kilku lat organizuje zajecia rekreacyjno-sportowe dla uczniow
gimnazjum, nauke plywania , ferie na sportowo, liczne zawody sportowe
Maj4 one na celu zainteresowanie uczniow sportem , rekreacj4 ruchow4 oraz wyposaianie
ich w zasob wiadomoici i umiejetnoici pozwalaj4cych na dbanie o swoje zdrowie i
sprawnoie przez cafe zycie.
Udzial w rozgrywkach ligi okregowej tenisa stolowego to ostatnia inicjatywa klubu.
Zadanie obejmowac bedzie organizacje wyjazdow na mecze ligowe na terenie
wojeweodztwa il4skiego, treningow sportowych oraz zakup niezbednego profesjonalnego
sprzetu sportowego i odzieiy sportowej.(Posiadanie jednakowych strojew jest wymogiem
warunkuj4cym dopuszczenie do rozgrywek)

5. Harmonogram planowanych dzialan (z podaniem terminow ich rozpoczecia i zakoticzenia)
wraz z liczbowym okre§leniem skali dzialan planowanych przy realizacji zadania (nalezy u2ye
miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo,
miesiecznie, liczba adresatow)
Trening — 2 x w tygodniu
Mecz ligowy —1 x w tygodniu
W treningach brae bed4 udzial zawodnicy posiadajicy licencje oraz uczniowie Gimnazjum
w Zarkach.

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania.
Zawodnicy uczestnicmcy w zajeciach, korzystaj4cy z profesjonalnego sprzetu sportowego
podniosi poziom swojej sprawnoici i umiejetnoici. Pozwoli to na uzyskiwanie dobrych
wynikow sportowych w meczach ligowych i turniejach tenisa stolowego.

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania
1. Calkowity koszt zadania — 2000,00
2. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow
Lp. Rodzaj kosztow
nog Kos R
(koszty merytoryczne i a zt
o
administracyjne
jedn jedn d
zwiqzane z realizacj4 oste ostk za
zadania)
k owy j
m
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ry

Koszt
Z tego z
Z tego z
calkowity wnioskowanej finansowych
(w z1)
dotacji (w A) §rodkow wiasnych,
§rodkow z innych
irodei oraz wplat i
°plat adresatow (w
zi) tym ze grodkow
wiasnych (w zl)*

1. Zakup sprzetu
sportowego

1000

1000

2. Zakup odzieiy
sportowej

1000

1000

Ogolem:

2000

2000

3. Uwagi mog4ce mica znaczenie przy ocenie kosztorysu:

IV. Przewidywane irodla finansowania zadania:
1
Zrodlo finansowania
Wnioskowana kwota dotacji

zl

%

2000

100

2000

100

Finansowe srodki wlasne, Srodki z innych irodel oraz wplaty i °platy
adresatow*
.zl)
(z tego wplaty i oplaty adresatow zadania.

001tem:

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorow Srodkach prywatnych lub
publicznych, ktorych kwota zostala uwzgledniona w ramach §rodkow wlasnych. *
3. Rzeczowy (np. lokal, sprzet, materialy) oraz osobowy (np. wolontariusze) wklad wlasny w
realizacjg zadania z orientacyjn4 wycen4.
W przedsigwzieciu wykorzystany bgdzie sprzgt znajduj4cy sig obecnie w klubie tj. stoly do
tenisa stolowego, siatki, rakietki, pileczki. Zajgcia sportowe i mecze odbywae sig 1)04 w
half sportowej przy ulicy Ofiar Katynia. Treningi prowadzil bgdzie absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego posiadajvy uprawnienia instruktora tenisa stolowego.

V. Inne wybrane informacje dotyczgce zadania
1. Partnerzy biorgcy udzial w realizacji zadania (ze szczegolnym uwzglednieniem organow
administracji publicznej).

2. Zasoby kadrowe — przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o
kwalifikacjach °sob, ktore beds zatrudnione przy realizacji zadan oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy).
Absolwent AWF.
-instruktor tenisa stolowego

3. Dotychczasowe doSwiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju ( ze wskazaniem, ktore z
tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracj4 publiczn4).
Zarki 2005 — grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Zarki na realizacjg zadan publicznych w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji —3000
zlotych.
Wrzesien 2005 ( nauka plywania — 1000 A )- grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Zarki na realizacjg zadan publicznych w zakresie kultury

fizycznej sportu i rekreacji .
Marzec 2006 — dofinansowanie z Urzedu
pozalekcyjnych — 6000 A
Marzec 2007 — dofinansowanie z Urzedu
pozalekcyjnych — 5000 A
Marzec 2008 — dofinansowanie z Urzedu
pozalekcyjnych — 5000 A
Marzec 2009 — dofinansowanie z Urzedu
pozalekcyjnych — 5000 A

Miasta i Gminy na organizacje zajek
Miasta i Gminy na organizacje zajee
Miasta i Gminy na organizacje zajek
Miasta i Gminy na organizacje zajek

4. Informacj a o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z
podwykonawcow (okreglenie rodzaju podwykonawcOw wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim
1304 uczestniczyd w realizacji zadania).

Oswiadczam ( my), ze:
1) proponowane zadanie w calogci miesci sic w zakresie dzialalnoki naszej organizacji
pozarz4dowej
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie oplat od adresatow zadania,
3) organizacja pozarz4dowa jest zwiqzana(-ny) niniejsz4 ofert4 przez okres do dnia
-

4) wszystkie podane w ofercie informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczee organizacji pozarz4dowej)

Uczniowski Klub Sportowy
42410 ZARKI, al. Of iar Katgnia 3
NIP 577-186-98-33

(podpis os by upowaznionej lub podpisy osob upowaznionych do skladania o§wiadczeh woli w
imieniu organizacji pozarz4dowej

Zalq.czniki i ewentualne referencje:
I. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie ()sob go reprezentuj4cych.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek vvynikow lub rachunek zyskow i
strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok. *
3.
4.
5.
Po§wiadczenie zloZenia oferty

