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
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1)

Upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego

Lepsza infrastruktura to lepsze wyniki pracy

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

31.10.2018

Data
zakończenia

31.12.2018

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: Ludowy Klub Sportowy ZGODA Zawada Książęca
Nr ewidencji w rejestrze klubów piłkarskich Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 58
Adres siedziby / do korespondencji: Zawada Książęca, ul. Olimpijska 1, 47-440 Nędza
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)

lkszgoda.zawadaksiazeca@gmail.com
0048 694842006
Porwoł Krzysztof (prezes)
Krótki Krystian (członek zarządu)

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

Celem zadania jest dostarczenie możliwość uprawiania sportu, wykonywania różnorodnych ćwiczeń sportowo –
treningowych dla lokalnej społeczności mieszkańców Gminy Nędza w każdej kategorii wiekowej.
Dobrze przygotowane boisko, odpowiednio wyposażona sala i siłownia to swoisty bodziec do rozpoczęcia i
permanentnego kontynuowania pracy nad sobą i swoim zdrowiem. Miejscem realizacji zadania to cały obiekt sportowy
zlokalizowany przy LKS'ie w Zawadzie Książęcej (ul. Olimpijska 1).
Środki w ramach zadania wydane będą miedzy innymi na zimową pielęgnację boiska (nawozy, wzmacnianie
nawierzchni).

_____________________________
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.

1)

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem zrealizowanego zadania będą:





Lepsza sprawność ruchowa
Ogólnie dostępna infrastruktura do wykonywania aktywności sportowych dla mieszkańców gminy
poczucie przynależności do grupy społecznej zgromadzonej wokół klubu sportowego z celem czynnego
uprawiania sportu
ogólnie dostępna informacja na temat dostępnych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
w naszej gminie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
do poniesienia
ze środków
finansowych

Lp.

Rodzaj kosztu

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)

Koszt całkowity
(zł)

własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)

Zakup materiałów

750

0

750

Opłaty

0

0

0

Usługi

1500

1500

0

Utrzymanie obiektów sportowych

5000

5000

0

7250

6500

750

Koszty ogółem:

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.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data 12.10.2018

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)
4)

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

