
U PROSZCZONA OF ERTA REALIZACJ I ZADAN IA PUBLICZN EGO

ZaQczniki do t ozponqdzenia

Pzevrrodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku

Publicznego z dnia 24 paidziemika 2018 r. (poz. 2055)

Zalqcznik nr 1

POUCZENIE co do sposobu urypelnlanla oferty:
Ofertq naleiy wypelnid wylqcznie w bialych pustych

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkQ, np.:,,pobieranie*/niepobieri
prawidlowq, Przyklad:,,pobieranie*/niepebieranie*

l. Podstawowe informacie o zloionei ol

polach, zgodnie z instrukcjami ur

rnie*" oznacza, ie naleiy skreSlid

iercie

ni[dftfle{fictnn,tEI Szu
ooarK,rffiHH$.rowIrJilirili'"iffi] ._,
zal. ....-..---....'...................6r,.^.^I.......
podpis_.-...........-............_U.:!!/tt.....

1. Organ administracii publicznej,

do kt6rego iest adresowana oferta
Gmina Kolbuszowa

2. Rodzaj zadania publicznegou Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Kraiorrym Retestne Sadowym lub innei ewidencii, adres shdziby, strona

rvuw, adres do korespondencil, adres e-mail, numer telefonu

Uczniowski Klub Sportowy,,Wilga" w Widelce
REGON:521679055
Wiejski Dom Kultury Widelka 622

widelkawilga@gmail.com

2. Dane osoby upowainionei do skladania
rryja5nieri dotyczqcych oferty (np. imie i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

tukasz Zygora
Widelka 680
605457990

rygora@poczta.fm

lll. Zakres rze€zowv zadania

1. Tytul zadania publicznego
Upowszechnianie kultury fizycznej isportu poprzez organizacje zajqd

badmintona w Gminie Kolbuszowa

2. Termin reatizacji zadania publicznego2l
Data
rozooczecia

t7.05-2022 Data
zakoficzenia

14.06.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem mieisca iego realizacii)

ladanie realizowane bgdzie w miejscowoici Widelka. Skierowane jest do dzieci i nrtodzieiy, mieszkartc6w wsi.

hlem jest rozw6j kultury fizycznej oraz Jwiadomo$ci zdrowego trybu iycia. Cel zadania zostanie osiQgniety poprzel

rrowadzenie zajqd sportowych z badmintona.

)ziatania prowadzone bede na hali sportowei przy Szkole Podstawowej w Widelce.

itowarryszenie dziala na rzecz mieszkaric6w wsi, a takie iest organizatorem zaiq6.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacii zadania publicznego

Nazwa rezultatu I Rhnowany poziom osiqgniqcia I Sposrib monitorowania rezuhat6w / fr6dlo

Rodzaj zadania zawiera slg w zakresie zadari okre5lonych w art. 4 ustawy z dnla 24 l<wletnia 2003 r. o dzialalno5cl porytku
publicznego lo wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.45O z p6tn. zm.).

Termln realizacJi zadanla nle moie byd dluiszy nlt 90 dni.



rezultat6w {warto5d
docelowal

informacii o osiegnieciu wskainika

Treningi Badmintona 8 spotka6, 20 os6b

bioracvch udziat

lista obecno$ci, dokumentacja

fotograficzna

Zwiqkszenie poziomu wiedry

uczestnik6w z zakresu zdrowego trybu
iycia

70% uczestnik6w Podniesie
swojq wiedzq

Ankieta przeprowadzona na poczatku i na

zakoriczenie proiehu

tozw6j sprawnoSci ruchowej i koordynacji 60% uczestnik6w podniesie

swoie umieietnoSci

Ankieta przeprowadzona na poczqtku i na

zakoficzenie projeku

aos,,i"ac.eniawreaIlzaciidzialarlptanowanychwofercieorazzasob6w,h6re
w realizacii zadania

dr',rt od iO03 roku na terenie wsi Widetka. Od tego czasu zajmuje siq treningami mtodzie2y.

zawodnik6w i trener6w, kt6rzy prowadzq zajqcia sportowe. Stowarzyszenie posiada niezbqdny

do realizacji kompleksowych trening6w.

tV. Szacunkowa kalkulacia koszt6w realizacii zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu warto56
PtN

Z dotacii Z innych
fi6del

1. Zakuo 50 szt. owiiek do rakiet 200 200

2. Zakup 4 rakiet FZ Power Olympian Blue 560 560

3. Zakup4 rakiet FZ UghtAirT4 Shocking

Oranse

560 560

4. Zakup t7 tub lotek PSC 900 679,83 679,83

5. Zakup 10 tub lotek FSC 950 999,90 999,90

Suma wszvstkich koszt6w realizacji zadania 2999,73 2999,73

V. O6wiadczenia

O5wladczam(-my), ie:

1) proponowane zadanle publlczne bqdzle reallzowane wyl4cznie w zakresie dzlalalnoSci pozpku publicznego

oferenta(-t6w);
2) pobieranle $wladczert pienlqinych bqdzie siq odbywad wyl4cznle w ramach prowadzoneJ odplatnej dzlalalno5ci poiytku

publlcznego;

3) oferenti / oferencl* skladajryy nlnlejszl ofertq nle zalega(-jq)* / zalega(-1fl* z oplacaniem naleinoScl z tytulu zobowlqzaf
podatkowych;

4) oferent* / oferencl* skladaJqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jd* / zalega(-jal* z oplacanlem naleinoicl z tytulu skladek na

ubezpleczenia spoleczne;
5) dane zawarte w czesci 1l nlniejszej oferty sQ zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / lnnQ wlaJciwQ ewldencjq*;

5) wszystkie lnformacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aKualnym sbnem prawnym ifaktycznym;

7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofe6 w tym z gromadzenlem, przetwananiem I pnekazywanlem danych

osobowych, a tak e wprowadzanlem lch do system6w lnformatycznych, osoby, kt6rych dotycz1 te dane, zloiW stosowne

o6wiadczenla zgodnle z przeplsami o ochronle danych osobowych.
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