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Załączniki do rozporządzenia Ministra

Rodziny, PralY

i Polityki

Społec7nej

Ż dnia...

ID

(
(\

WZOR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA P
PoUczENIE co do sposobu wvpelniania ofeńv:

ofeńę należy Wypełnić WYłącznie W bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami Umieszczonym] prŻy poszczególnych polach
oraz w przvpisach.
Zaznaczenie gWiazdką, np': ,,pobleranie*/niepobieranie*" oznacŻa, Źe należY skreślićnieWłaściwąodpowieclź, pozostaWiając
prawidłoWą' Przykład:,,pobi€fa+i€'n1epobieranie*".

l' Podstawowe informac|e o złożonejofercie

l. Organ administracii publicznei,

Gmina BoguchWała

do którego adresowana iest oferta
2. Tryb, W

którym złożono ofertę

Art' 19a ustawy

Z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzlałalnościpożytku
publicŻnego i o WoIontariacie

3. Rodzai zadania publicznegot)
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego'l

,,Jesień z boksem oIimpijskim _ prowadzenie Zajęć bokserskich
Data

10 paźdZiernika

Data

rozpoczecia

2078r.

zakończenia

15 grudnia 2018r.

ll' Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta CóW), forma prawna' numer Kra|owego Rejestru sądowego lub innej ewidencii, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (ieźeli iest inny od adresu siedzibY)

Uczniowski Klub sportowy Gimnasion Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała'

pod numerem 17

2, lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do

składania wyjaśnień dotyczących oferty

Dariusz

Bubicz

p

S/arasta Rzeszowski - wpis do ewidencji

rezes xlubu tel. 5 75 82 82 5 2

(np. numer telefonu, adres poczty elektrontclnej,

numer faksu, adres stronv internetowei)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowane8o do realizacji wraz ze Wskazaniem, w szczególności celu, mieisca jego
odbiorców zadania oraz przewidywanego do wvkorzvstania Wkładu osoboweso lub
ekt zakłada prowadzenie sekcji bokserskie.j dJa młodzieĄl szkół podstawolł'ych, girnnazjalnej' szkół śreclnich
e WsZ'ystkim z terenu Gminy Boguchwała. Działalnośćsekcji bokserskiej.jest zgodna z regulaminami

wodnictwa dot. Podkarpackiego okręgowcgo Związku Bokserskiego w Rzeszowie i Polskiego Związku
kiego w Warszarvie. Zawodnicy będą szkoleni rv 4 kategoriach wiekowych: młodzik( l4 lat), kadet ( l 5- l 6
)..junior(17-l8lat)isenior(powyże.i ]8lat)- Szkoleni zawodnicy będą brać udzialw rylvalizac.iispoftowej l)a
u lokalnym iogólnopolskim tj. w zawodach wojewódzkich' ogólnopolskioh i turnie.jach zagranicznych.
ięcia trerringowe z boksu będą prowadzone w pomieszczeniach bLrdynku ZKS Izolator w Boguchwale' Do
i sekcj i .jest sala gimnastyczna rvraz z siłownią. Zajęcia 1ren ingowe sekcj i bokserskie-j odbywać się będzie
okresie od l0
enlika 20l8r' do l5 srudnia 20I8r. J razl rł
iu t oorliedzialel_ \roda_ oialek t \Ą
1)

Rodzaj zadania zawiera 5ię W Żakresie Żadań określonvch W art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dŻiałalnościpożytku
publicznego i o wolontarlacie.
2
]Termin
rea izacji zadania nie może być dłuższyniż 90 dnl.

inach od l7:00 do J 8:30 (ednostka treningoua truająca ].5 godz.J. W Zajęciach będzie uczestniczyć grupa
cza w i]ości ok. l5 osób w wieku od l2 lat.

2. zakładane rezultaty rea|izacii radania pub|icznego

udział ok. l5 zawodników z terenu gminy Boguchwała w ryrł'alizacji bokserskiej o tytuły mistlzowskie na
u lokalnym, wojewódzkim. ogólnopolskim i międzynarodowym,

ZaangaŹowanie w działalnośćspor1ową rnłodziezy.
promo."vanie gminy Boguchwała lv na szczeblu wojewódzkim' ogólnopolskim i rliędzynarodow1'm.
uświadomienie poz}.tywnego wpływu uplawiania boksu przez nłodzieŻ,
przeciwdziałanie przejawom agresji i eliminorvanie Zagrożeń spożywania alkoholu i uzywek'
lV. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacii zadania publicznego (w przypadku W]ększej liczby kosztów
istnieje możliwośćdodania kolejnychwiersŻY)
do poniesienia
ze

do poniesienia
Koszt całkowity
(zl)

Rodzai kosztu

Lp.

z

wnioskowanei
dotacji3l
(zł)

środków

finansowych

własny.h, środków
pochodząrych
innych źródeł,
wkladu gsobowego
z

lub rzeczowegoa)
(zt)
1
2
3

4
5

Ko5zt Utrżymania treńerow

3197,7O

3!91.10

0.00

1000.00

0.00

1000.00

300,00

300,00

0.00

Ubeżpi€clenie zawodników od NN

902.30

902.30

0,00

opłata za obsługę kięgową

400,00

400,00

0,00

5 400,00

4 800.00

1000.00

Wolontariat (dodatkow€

Żajęcia plowadzone pżez

opłat. licencyjna klubu do Podkarpackiego ozB

na

20l,9t.

Koszty ogółem:

oświadc2am(-y), żel
1) proponowane zadanle publlczne będzie realizoWane wyłącŻnie w 2akresie działalnośc] poźytku publjcznego oferenta'
2) w ramach składanej oferty przewidUjemy pob]eranie*/niepobieranie* śWiadcŻeń pienięźnych od adresatów zadania;
3) wszystk]e podane W ofercie ora2 Żałąc2nikach infornracje są zgodne Ż aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniej5Żą ofertę nie zalega (-ją)*/Żalega Hą)* z optacan]em należnośc]z tYtułu zobowiązań
podatkowych;
jący nin]ejszą ofertę n]e zalega (ją)*/zaleca (-ją)* Ż opłacaniem należnośc]z tytułu składek na
s)
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wl;ryp"atu gay or"l-ent nie jesiŻaaejestrowżny w (rajowym Re]e5tlze
kop]a aktualnego wyciągu Ż inne8o rejestru lUb eviidtsńĆji'1

sądowym

potwierdzona za Żgodność Ż ory8inałern

)
W"rtośćkosztów ogółern do poniesien]a z dotacji nie może prŻekroczyć 10 ooo zł'
'
a )W
przypadku wsparc]a rea izacjl Żadania pub icznego'

