
UPROSZCZONAOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełnianiaoferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz
w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pebieraeiei/niepobieranie”. . _ _ _

Urząd Miejski w Bukownie

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
dn. 28. 09. Elli/”

' 1. Organ administracji 3: Burmistrz Miasta Bukowno
”publicznej, ' , „› .; , )
~ do którego adresowanajest

W PŁ ) NIA [( '

oferta

2. Tryb w którym :Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie
'

wprowadzono ofertę

3.Rodzaj zadania Wspieranie i upowszechnianiekultury fizycznej
~ publicznego 1) i

'4. Tytuł zadania publicznego «_ Przygotowanie zawodników UKS Samuraj Bukowno do udziału ze współzawodnictwie Sportowym w
W

2017r.
' 5. Termin realizacji zadania Data rozpoczęcia IO. I 0.201 7r. Data zakończenia 30.l 1.20 l 7r.

publicznego 2) 'I

II. Dane oferenta(—tów)

1. Nazwa oferentaj-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Uczniowski Klub Sportowy SAMURAI Bukowno, ul. Szkoina 8, 32—332 Bukowno, wpisany do rejestru klubów
sportowych Starosty olkuskiego pod nr 80

2. Inne dodatkowe dane Tel. 663732181, email: samurajt›ukowno@op.pi, lA/W'xA/samurajbukownooi
kontaktowe, W tym dane osób Osoba upoważniona do składania wyjaśnień: Zbigniew Biały
upoważnionychdo składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer faksu, adres strony
internetowej)

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu,
miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu
osobowego lub rzeczowego

Celem zadania jest przygotowanie 50 zawodników UKS Samuraj Bukowno do udziału w zawodach sportowych w
ju—jitsu i kenjutsu. Zadanie kierowane jest do zawodników we wszystkich grupach wiekowych będących
mieszkańcami Miasta Bukowno oraz członkami UKS Samuraj. Realizacja polegać będzie na organizacji serii zajęć
treningowych oraz wyjazdów na zawody o randze ponadregionalnej. Przygotowanie do startu w zawodach
realizowane będzie na sali treningowej wynajętej przez UKS w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna
8. Treningi będą obejmować zajęcia z zakresu motoryki, wytrzymałości, siły i dynamiki. Po zakończonej serii
treningowej zawodnicy będą brać udział w zawodach Ogólnopolskiej Ligi Ju—Jitsu we wszystkich kategoriach
wiekowych i wagowych. W realizacji zadania wezmą udział trenerzy i instruktorzy UKS Samuraj, którzy
poprowadzą zajęcia. Sprzęt niezbędny do zajęć (m.in. mata tatami, kije do kenjutsu, tarcze, ochraniacze) Klub

udostępni z zasobów własnych.

[) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

2)Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego



— poprawi się poziom aktywności fizycznej dzieci| młodzieży biorących udział w zajęciach,
› wzrośnie motywacja do uprawiania sportu,
— sport stanie się alternatywną formą spędzania wolnego czasu,
— zwiększy się stopień zaangażowania do udziałuw zajęciach sportowych,
~ wzrośnie samoocena zawodników.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu KOSZt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zł) z wnioskowanej ze środków

dotacji finansowych
(Zł) własnych, środków

pochodzących
z innych źródeł,

wkładu osobowe 0
4lub rzeczowego

zł
] Wynagrodzenie trenerów 2 300,00 0,00 2

300,00(
)

2 Zakup strojów sportowych 9 000,00 9 000,00 0,00
3 Transport zawodników na zawody 3 000,00 0,00 3 000,00
4 Opłaty startowe ] 500,00 0,00 l 500,00
5 Ubezpieczenie zawodników 800,00 0,00 800,00
Koszty ogółem: ló 600,00 9 000,00 7 600,00

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dzialalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podanew ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym | faktycznym
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

Ułz'1owski Klub Spo

podp'syo ób upoważnionych do
składana/oświadczeńwoli w imieniu

f f [' ,oerenta) _
~

„ZV/_i 0Data,
% ŁZE/«7

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym— potwierdzonaza zgodność z oryginałem kopia
aktualnegowyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


