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L #l#{lE^,1p*,n
do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki spolecznej

załączniki

z dnia..................,(poz.,.,)

Załącznik nr 1

WzoR
.

UPRoszczoNA oFERTA REAL|ZACJl zADANlA PUBLlcZNEGo

PoUczENlE co do sDosobu wvDełnianla ofertv:

ofeńę należy wypełnić Wylącżnie W bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz W przypisach,
ZaZnaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranłe*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić nieMaściwą odpowiedź, pozostawiając
praWidloWą. Prżykład:,,pebłeła,]łłeYniepobieranie*",
l. Podstawowe informacje o złożonejofercie
1.

organ administracji publlcznej,
do Kóre8o adresowana iest oferta

2. Tryb,

w którym złożono ofeńę

Gmina Konarzyny, ul. szkolna 7,89-607 Konarżyny
Aft, 19a ustawy ż dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzai zadania publlcznegol)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4, Tytul zadania publicznego

obóz sportowy 2018

5. Te.min aealizacji zadania publicznego2)

Data

01.08.2018r.

rozpoczęcia

oata

24.o8.20L8

zakończenia

ll. Dane oferenta (_óW)

l. Narwa ofe.enta

{-ów), forma pfawna, numgr Kraiowego Rejestru sądowe8o |ub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencii (ieźeli jest inny od adresu siedziby)
UKs

sAlos Konarzyny

Nr ewid..19 starostwa Powiatowego W chojnicach

ul. sżkolna 12 89-607 Konarzyny
2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, W

Jarosław Jurewicz

tym dane osób upoważnionych do
skladania wyiaśnieńdotyczących oferty (np.

ukskonarZVnV@Wo,0l

numer telefonu, adres poczty elektroniczne}
numer faksu, adres strony internetowej)

lll, zakres rzeczowy zadania publiczne8o
1. opis zadania publlcznego proponowane8o do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
odbiorców zadania oraz przewidvwaneEo do wvkorzvstania wkladu osoboweso lub
iejsce realizacji: szkolne schronisko Młodzieźowe Dębogórze ul, Pomorska 30 81-198 Kosakowo

biorcami zadania będzie 18 ucznióW zsP W Konarzynach, spońowcy tej szkoły.
zadania publicznego jest:

Popularyzacja zajęć sportowych jako podstawowej formy aktywnościruchowej,

Propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej.
1}

Rodzaj zadania zawl€ra się W zakresie zadań określonych W art.4 Ustawy z dn;a 24 kwietnia 2oo3 r. o działalnościpoźytku
publicznego i o WoIontariacie,
2)Termin
realizacji zadania nie może być dłuźszy niż 90 dni.

1

Propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej.
lntegracja społecznościlokalnej poprzez organizacje imprez i wolontariat.
.

Organizowanie turniejów i zawodów sportowych,

. Zagospodarowanie czasu wólnego dzieci imłodzieży.
, Promoc,ia
,

działań Gminy Konarzyny.

Promocja działań 5alos RP,

ie będzie realizował kierownik obozu wraz z dwoma wychowawcami. W trakcie trwania
również sprzęt sportowy, który jest własnościąklubu.

trwał będzie

od

10-16.08.2018r.Terminy wskazane W cz.l pkt.s dotyczą kosztóW poniesionych

rganizację obozu

2. zakładane rezultaty rea|izacii zadania publicznego

zadań statutowych UKs sAlos Konarryny
czasu Wolne8o dzieci i młoduieży
będzie etapem przy8otowania dzieci i młodzieźy do koleinych stańów sportowych.
to aktywna forma
lV, Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w prżypadku więkzej liczby kosztów
istnieje moźliwośćdodania kolejnych Wierszy)

Rodzai kosztu

Koszt całkoww
(złl

do poniesienia

do poniesienia

ż Wnioskowanei

ze środków
finansowych
wlasnych, środków

dotacji3)
(zł)

Ip.

pochodzących z
innych źródeł,
Wkładu osobowego
lub rzeczowegoa}
(zł)

!.
z.

Transport

300ą00

1000,00

2000,00

Noclegi

x88ą00

0,00

1880,00

2400,00

0,00

2400,00

Basen

1500,00

0,00

1500,00

BileĘ w§tępu

600,0o

0p0

600,fi)

Noszł administracyine

20ą00

ą00

200,00

9580,00

1000,00

8580,00

3.
4.
5.
6.

Koszty ogołemi

oświadczamCy), że:

3)
a)

Wartość kosztów o8ółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 o0o zf,
W przypadku wsparcia realizacji zadania pubIicznego.

1) proponowane zadanie publiczne będżie realizowane Wyłącznie W zakresie działalnościpożytku publiczne8o oferenta;
2) W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/ni-p^hit.anie' śWiadczeń pienięźnych od adresatóW zadania;
3} Wszystkie podane W ofercłe orar załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym;

4)

oferent*/nĆłeei.li składający ninieiszą ofertę nie zale8a (-ją)*/zalega
podatkoWych;

(_ją)*

ż opłacaniem należnościz tytulu żobowiązań

5) oferent*/of{.an€# skiadający niniejszą ofeńę nie zalega (-ją)*/zalega Gją)* z oplacaniem należnościz tytułu składek na
ubezpiecżenia społeczne.

sKARBNlK

9łs

91ros

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta)

Data 10.07.2018
załacżniki
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany
z

W

Rejestrże sądowym

ory8inalem kopia aktualnego WYciągu z innego rejestru lub ewidencji.

-

potwierdzona

za

zgodność

