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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WPŁYNĘŁO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieraniew oznacza, że należy skreślić; niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

prawidłową. Przykład: „pebieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowanajest oferta

Burmistrz Miasta Bukowno

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
2' Tryb, w ktorym złozono ofertę publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego') Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Promocja gminy Bukowno na terenie województwa małopolskiegopoprzez
4. T t ł ' ' . . . . . . . .

y ” zadania pUbhcznego udzrał w turniejach | rozgrywkach llgl krakowskiej, PPN Olkusz.

Data
zakończeniaData

rozpoczęcia
30.11.2017

5, Termin realizacji zadania publicznego” 15.10.2017

ll. Dane oferenta(-tów) i1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

MIEJSKI GÓRNICZO-HUTNICZY KLUB SPORTOWY "BOLESŁAW"W BUKOWNIE

2- |nne d0datkowe dane kontaktowe, Adres: IVIGHKS „Boleslaw” Bukowno, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno

w tym dane osób upoważnionych do +
składania wyjaśnień dotyczących oferty

Tel. 48 692.075 138
,

(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, Adres e-mail, m hkS-bUKOW'QCQQUEH-św

numer faksu, adres strony internetowej) REGON: 273004609
NIP: 6371078301

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególnościcelu, miejsca jego

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Głównymi celami zadania publicznego będą: Promocja Miasta Bukowno na terenie województwa

małopolskiego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury Fizycznej wśród najmłodszych. W trakcie

realizacji zadania dzieci będą uczestniczyć w zaj ęciach sportowych z zakresu piłki nożnej, które będą

odbywały się na obiektach sportowych MOSiR w Bukownie oraz Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2

w Bukownie. Mali piłkarze w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w rozgrywkach ligi

krakowskiej, której mecze zorganizowane zostaną w miejscowościach leżących na ternie

województwa małopolskiego oraz w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podokręg piłki

nożnej w Olkuszu, które będą rozgrywane na terenie powiatu olkuskiego.
Głównymi adresatem zadania będą dzieci z obszaru gminy Bukowno w wieku 4—10 lat. Należy

podkreślić, że wybrany przedział wiekowy to najlepszy wiek, aby rozpocząć swoją przygodę ze

sportem, jest to okres kiedy dzieci kształtują i udoskonalają własne umiejętności.W realizacji zadania

będzie uczestniczyć łącznie trzech trenerów. W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony

następujący sprzęt sportowy strój treningowy dla dzieci(koszulka ,spodenki, getry) nadruk: logo

Miasta Bukowno + nazwa AP Bukowno, ortaliony, czapki z logo Miasta i AP Bukowno. W całość

realizacji zadania będą zaangażowane osoby o wysokich kwalifikacjach i z odpowiednimi

uprawnieniami.



” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonychw art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
” Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

. Rozwój sportowy dzieci przy wykorzystaniu najlepszego sprzętu, wiedzy profesjonalnie

przygotowanych trenerów oraz spójnej metodologii szkolenia,

Zapoznanie najmłodszych z zasadami gry w piłkę i najważniejszymi wartościami, panującymi

wtym sporcie (fair play, wzajemny szacunek),
Kształcenie przyszłych piłkarzy poprzez udział w rozgrywkach ligowych
możliwości dalszego sportowego rozwoju,
Propagowanie sportu na terenie gminy Bukowno, za pośrednictwem prowadzonej promocji

zajęć na jego terenie,
Promocja Miasta Bukowno poprzez sport dzięki udziałowi drużyn w r

na terenie województwa małopolskiego.
ozgrywkach ligowych

i zapewnienie im

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

(w przypadku większej liczby kosztów

Koszt całkowity
do poniesienia
z wnioskowanej

do poniesienia
ze środków
finansowych

własnych, środków

pochodzących
Lp. Rodzaj kosztu (zł) dotacji”

(zł) z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego”

(zł)

Wynagrodzeniatrenerów
3 200'00 3 200/00 0'00

Transport
2 000,00 z 000,00 0,00

Sprzętsponowy
7 060,00 4 800,00 z 260,00

12 260,00 10 000,00
Koszty ogółem:

2 260,00J



Oświadczam(y), że:
) proponowanezadanie publicznebędzie realizowanewyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
) w ramach składanej oferty przewidujemypobieranie świadczeń pieniężnychod adresatów zadania;
) wszystkiepodane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
)

)

_;

2

A0)

oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.01

ARZ ZARZĄDU PREZES z ”Rz DU
"

WNĘE

lub podpisy osób upo ażnionych
do składania oświadczeń” woli

w imieniu oferenta) Data 27.09.2017 r.

Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnegowyciągu z innego rejestru lub ewidencji,

3)

4)
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


