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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy "Szkolniak", Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Starostwo Powiatowe
w Sokołowie Podlaskim:EK. 4140-I-36/07;, Kod pocztowy: 08-300, Poczta: Sokołów Podlaski, Miejscowość: Sokołów
Podlaski, Ulica: Rawicza, Numer posesji: 1, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: sokołowski, Gmina:
Sokołów Podlaski, Strona www: ---, Adres e-mail: ddackow@poczta.onet.pl, Numer telefonu: 509-640-260
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Dariusz Dacków
 
Adres e-mail: ddackow@poczta.onet.pl Telefon: 509-640-260

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Przez piłkę do serca

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.05.2019 Data
zakończenia

17.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania
Projekt rozpocznie się treningami z grupach piłki nożnej. Treningi będą odbywały się w dwóch grupach ćwiczebnych
podzielonych ze względu na wiek i na zaawansowanie uczestników. Na prowadzenie zajęć zostanie zakupiony sprzęt
sportowy 20 piłek do piłki nożnej oraz sprzęt do nagłośnienia zawodów sportowych: mikrofon z mikserem. Pod koniec
trwania projektu zostaną zorganizowane zawody w piłkę nożną, w których wezmą udział szkoły z Gminy Sokołów Podlaski.
Dla wygranych drużyn zostaną zakupione medale i puchary .
Miejsce realizacji
Boisko szkolne przy Zespole Oświatowym w Grochowie. Grochów Ul. Rawicza 1; 08-300 Sokołów Podlaki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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podniesienie poziomu sportowego zawodników zwiększenie wydolności test Coopera

umiejętność pracy w zespole współpraca w grupie wyniki turnieju

postrzeganie sportu jako przyjemnej i
pożytecznej formy spędzania czasu wolnego

uprawianie sportu poza
obowiązkowymi zajęciami

wywiad środowiskowy

wykształcenie pozytywnej świadomości ciała świadomość jak ważną rolę w życiu
człowieka odgrywa aktywność
fizyczna

pozalekcyjna aktywność fizyczna
uczniów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta
UKS "Szkolniak" działa na terenie powiatu sokołowskiego od 2007 roku. Współpracuje z wszystkimi samorządami w
powiecie sokołowskim. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu sokołowskiego takie
jak: Szkolny Związek Sportwy Sokołów Podlaski, K.S. "Neptun" Sokołów Podlaski, WOPR Sokołów Podlaski i wiele innych.
Organizuję życie sportowe szkoły , Gminy Sokołów Podlaski jak również w powiecie sokołowskim.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Klub organizował wyjazdy na basen raz w miesiącu dla dzieci z terenu Gminy w roku 2009 i 2010. W okresie od 2011r do
2014r Klub organizował wyjazdy raz w tygodniu dla 90 osób z terenu Gminy Sokołów Podlaski, w ramach zajęć
pozalekcyjnych, zajęcia te były współfinansowane z MSiT. Klub organizował wyjazdy na basen raz w miesiącu dla dzieci z
terenu Gminy w roku 2014 i 2015. W 2016 -2018 klub organizował zajęcia na basenie dla 135 osób z terenu gminy
Sokołów Podlaski w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęcia te były współfinansowane z MSiT. W 2017 organizowaliśmy
również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wraz z MSiT. Klub oprócz organizacji zajęć z powszechnej nauki pływania i
korektywy organizuje zajęcia dwa razy w tygodniu z piłki nożnej i piłki ręcznej w ramach programu KLUB 2018r., wycieczki
szkolne takie jak wyjazd na lodowisko do Siedlec z nauką jazdy na łyżwach, wyjazdy na stok narciarski z nauką jazdy na
nartach oraz spływy kajakowe i rajdy rowerowe po okolicy.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby jakie UKS będzie wykorzystywał do realizacji zadania to boisko szkolne mieszczące się w siedzibie UKS ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach 40x20m. Oraz kadrę szkoleniową współpracującą z UKS.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie trenera 2500,0    

2. Wynagrodzenie trenera 2500,0    

3. Sędzia 500,0    

4. Medale 300,0    

5. Puchary 500,0    

6. Piłki do piłki nożnej 20x120 2400,0    

7. Mikser z mikrofonem 2500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11200,0 10000,0 1200,0

Oświadczam(y), że:

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

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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