
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

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*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Gmina Nędza 

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

3. Rodzaj zadania publicznego1) „WSPIERANIA  I  UPOWSZECHNIANIA KULTURY  FIZYCZNEJ ” 

4. Tytuł zadania publicznego „Jesień w ruchu” 

5. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data  

rozpoczęcia 
01.10.2018 

Data 
Zakończenia 

20.12.2018 

II. Dane oferenta(-tów) 

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

Nazwa stowarzyszenia:   LUDOWY KLUB SPORTOWY W GÓRKACH ŚLĄSKICH 
Nr. decyzji-49/2005– STAROSTWO  POWIATOWE w RACIBORZU 
Adres  siedziby: Górki Śląskie 47-440, Ofiar Oświęcimskich 2 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, 
w tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Arkadiusz Gronert, 664494152 
Łukasz Kałuża: 606237183 
lLKSGORKI1@VP.PL 

III. 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 

,,Jesień w ruchu” – głównym celem zadania jest organizacja zajęć sportowych u spotkań integracyjnych w 

okresie po zakończeniu rozgrywek ligowych. W zależności od grupy wiekowej, rozgrywki kończą się w okresie 

październik-listopad. Zajęcia polegać będą na organizowaniu treningów, udziału w turniejach lub/i ich 

organizacji, organizacji spotkań  integracyjnych przy ognisku i w świetlicy klubowej.  

Miejscem realizacji zadania będą obiekty LKSu Górki Śląskie oraz sale gimnastyczne, kiedy warunki 

pogodowe będą niesprzyjające. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystany będzie sprzęt LKSu Górki Śląskie.  

Zadanie jest skierowane dla wszystkich zawodników LKSu Górki Śląskie oraz – ze względu na otwartość zajęć 

– do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Nędza.  

_____________________________ 

1) 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 

  Głównym  celem  jest  zapewnienie możliwości ruchu i aktywnego spędzania czasu zawodnikom LKSu w 
„martwym” zazwyczaj okresie późnojesiennym, kiedy to zwyczajowo zawiesza się treningi (zaleznie od grupy 
wiekowej będzie to okres od października lub listopada). Towarzyszące zajęciom prelekcje dodatkowo mają na 
celu zwiększyć zainteresowanie zawodników aktywnością fizyczną oraz zwiększyć ich świadomość w tym 
zakresie. Kolejnym oczekiwanym rezultatem jest budowa atmosfery pomiędzy uczestnikami programu, czemu 
ma służyć wspólnie spędzony czas 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3) 
(zł) 

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących 

z innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego4) 

(zł) 

1 
zakup materiałów związanych z realizacją zadania 

2600 2300 300 

2 
opłaty związane z realizacją    zadania 

3000 2700 300 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

Koszty ogółem: 
   5600     5000    600 

Oświadczam(y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 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. 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

Data 2018-09-15      

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta) 

Załącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia aktualnego wyciągu 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. 

 


