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Załączniki do rozporżądzenia
Pżewodniczącego Komiteiu do spraw Poźytku

Plblicznego z dnia 24 p ażdziem|ka'2918 r. |poz- 2055|

Załącznik nr

Nr ............-.... zal, r " " " ",," " "

l

WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO

PoUczENlE co do sposobu wypełniania oferty:

ofertę na|eży Wypelnić wYłącznie W bialych pustych polach, z8odnie z instrukcjami Umiesżcżonymi przy poszczególnych polach
oraż w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*"
praWidłową. Przykład:,,pobierańie*/ńiep9bł€f6nłe*".

l,
1.

oznacza, że należy skreślićniewłaściwąodpowiedź, pozostawiając

Podstawowe informacje o złoźonejofercie

organ administrecji publicznej,
do którego iest adresowana ofeńa

2. Rodzaj uadania publicznegol)

Gmina Konarzyny, ul. szkolna 7,89-607 Konarzyny
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ll, Dane oferenta(-tów)
forma prawna, numer w Krajowym Reiestrze §ądowym lub lnnej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencii, adres e-mall, numer telefonu

1. Narwa oferentaGtów},

UKs

sAlos Konarzyny

Nr ewid. 19 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
ul. Szkolna 12

89-507 Konarzyny

2, Dane osoby upowaźnionej do składania

wyjaśnień doĘcących oferty (np, imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Jarosław Jurewicz

ukskonarzyny@wp,pl

lll. zakres rzeczowv zadania
1.

Tytul zadania publicznego

2.

Termln realizacii zadania publicznego2)

Obóz sportowy 2019
Data

01.08.2019 r.

rozpoczecia

Data

24.o8.2oL9 l.

zakończenia

3. syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem mleisca jego realizacji)

N4iejsce realizacji: ośrodek Wypoczynkowo-Wczasowy, ul. Krokusowa 1, 76-034 Sarbinowo

0dbiorcami zadania będzie 17 uczniów ZSP w Konarzynach, spońowc.y tej szkoły.
celem tego zadania jest:

1)

2)

Rodzaj zadania zawiera się W zakresie Zadań określonych W art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku
publicżnego i o Wolontariacie (Dz. U. z 2018 r, poż.45o, z 9óźn. zm.|.
Termin realizacji zadania nie może być dłuźszyniż 90 dni,

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.

Popularyzacja zajęć sportowych jako podstawowej formy aktywności ruchowej.
Propagowanie czynnego Wypoczynku wśród dzieci i młodzieży
lntegracja społecznościlokalnej poprzez organizację imprez iWolontariat

organizowanie turniejóW i zawodów sportowych
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci imłodzieży
Promocja działań Gminy Konarzyny
Promocja działań Salos RP

Zadanie będzie realizował Kierownik obozu wraz z dwoma wychowawcami, W trakcie trwania obozu wykorzystamy
róWnież sprzęt sportowy, który jest własnościklubu,

obóz trwał będzie od 5-10.08.2019

r. Terminy Wskazane W cz. l pkt 5

dotyczą kosztów poniesionych na organizację

obozu.

4. opis zakładanych rezultatów realizacii zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wańość
docelowa)

Nazwa rezultatu

§posób monitorowania rezultatów / źródło
informacii o osią8nięciu wskaźnika

obóz dla 17 ucznióW

1oo%

Lista uczestników

Wzrost formy przed kolejnymi stańami
w zawodach

50%

ankieta

Krótka charakterFtyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji dzialań planowanych W ofercle oraz zasobów, które

Ks sAlos od wielu już lat, corocznie, organizuje obozy sportowe w okresie wakacyjnym mające na celu
rowanie czasu wolnegó dzieci

i

młodzieży, jak też podniesienie ich formy sportowej. Ponadto

o przyznanie grantu na realizację tego zadania z budżetu Gminy Konarzyny. Ponadto UKS SALos

W realizacji innych zadań, na dofinansowanie których wnioskuje do Gminy Konarzyny,
W chojnicach, czy też Ministerstwa spońu

i Turystyki. Do realizacji

niniejszego obozu

nie sprzęt, który jest Własnościąklubu.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

tp.

Rodzaj kosztu

Wańość

z dotacii

3.

Transpoń
Noclegi
WyżyWienie

4.

Bilety Wstępu

1.

2.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych

źródeł

PLN

2.500,00
4.800,00

1.000,00
0,00

2.500,00
1.400,00

0,00
0,00

2.50ą00

11.200,00

1.000,00

10.200,00

1.500,00

4.800,00
1.400,00

j.

v. oświadczenia
ośWiadczamGmy), źe:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane Wyłącznie W zakresie dżiała!nościpożytku publicznego
oferenta(-tóW);
pobieranie śWiadczeń pieniężnych będżie 5ię odbywać Wyłą€znie W ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznegoj
3) ofefent*,/ ofułeiłci*skladający niniejszą ofertę nie zalegaGją)* /,dĘaf* * z opłacaniem należnościz tytulu zobowiążań
podatkowych;
4) oferent* /
składającY niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)* lĄ€l.źFtrr z opłacaniem należnościz tytułu skladek na
Ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte W części ll niniejszejoferty są z8odne z{ł€ie+yfFłĘ€gtrfifsądoiłmś / inną Maściwąewidencją*;
6) Wszystkie informacje podane W ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem praWnym i faktycznym;
7) W zakresie związanym ze składaniem ofeń, W tym z gromadzeniem, przetwarzaniem przekazywaniem danych
osobowych, a także Wprowadzaniem ich do
informatycznych, o5oby, których dotyczą te dane, złożyłystosown€
ośWi3dczenia z8odnie z przepisami o
osoboWych.

2)

ołffi*

i

(podpis
osób
woli w imieniu

lub podpisy
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BRAMA POMORZA

89-600 chojnice, ul. 31stycznia 56, tel. 52 39 66 50o, fax.52 39 66 503, e-rnail: sekretariat@powiat.cholnice.o|

Chojnice, dnia 10 czerwca 2019 r.

oR.4221.112u9

WYPIS
z ewidencji uczniowskich klubów spońowych
prowadzonej przez Starostę Chojnickiego

w Wydziale Organżacyjnym, Spraw Obyrvatelskich i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

l.

Nazwa stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy Salezjńskiej Organizacji Sportowej
Konarzyny,

2.
3.

Numer eńdencyjny: 19,

4.
5.

Siedziba: ul. Szkolna 12,89-607 Konarzyny,

Data wpisu do ewidencji: 1 stycznia 1999 r.,

SkładZarządu:

Prezes Jarosław Jurewicz,
Wiceprezes

- Elżbieta Chmielewską

Wiceprezes

- Przemysław Gatz,

Skarbnik

Wlpis wydaje

- Aleksandra Myzyk - Wojcięszńska.

się celem przedłoźeniaodnośnym władzom.
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SEKRETARZ PoWlATU

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie ań. 2 ust l pkt
o opłacie skarbowej /t,
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r. poz. l000/.
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Stwierdzam zgodność

2

lit ,,g" ustawy z dnia 16 listopada 2006
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