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Zal 4czniki d o rozp o rzqd zen i a

Komitetu do spraw Po2ytku

z dnia 24 paidziernika 201 I r, (poz. 2055)

Zalqcznik nr 1

PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelniC wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z lnstrukcJami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwlazdkq, np.:,,pobieraniei/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skresli6 niewtaSciwq odpowiedi, pozostawiajqc
prawidlowq. Przyktad:,,pobieranie*/Riepebieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ffi
2 0 t4AJ 2022

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznegol)

Upowszechniania kultur y fizy cznej i sportu:
- dzialalnoS 6 na rzecz dzieci i rrilodzie?y, w tym wypoczynku
dzieci irriodzieZy
- wspierania i upowszechniania kultury fiz'

Gmina Kolbuszowa, 36-100 Kolbuszowa ul.
21 - Burmistrz Kolbuszowej

Pokoju

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyja5niefi dotyczqcych oferty (np. imig i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy ,,Kolbuszowianka" , KRS 0000135556, ul. Sportowal
36-100 Kolbuszowa, email: dario9rv@op.pl, telefon 603 381 910
nr konta bankowego: Pekao SA I O/Kolbuszowa nr 29 1240 2627 1111 0000 3255 7116

1. Dariusz Wr6bleu,ski - Prezes - tel. 603381910
email :dario9w@op.pl

lll. Zakres zadania publ

1. Tytul zadania publicznego ,,Solidami z Uklainq - festiwal pilkarski dla dzieci
mlodz,ieLy"

I

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozpoczecia

?0.06.2022r. Data
zakodczenia

30.06.2O22r.

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

1)

2,1

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadafl okreSlonych ',v art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci poiytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2Ot8r. poz.450, zp6in.zm.).
Termin realizacji zadania nie moie byi dluiszy nii 90 dni,



@lidarnizUlaain4_festiwalpilkarskid1adzieciirr*odzie2y,,wdni
6.06.2022r.d1a dzieci irrrtodzieLy rocznik6w 2007-2015 ztdziaNem dzieci zUlrcainy ztzeszonych obecnie

towarzyszeniu KKS ,,Kolbuszowianka". Festiwal odbgdzie sig na Stadionie Miejskim Fundacji na

Itury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. W ramach festiwalu zaplanowano rozgrywki i turnieje pilki

a 100 uczestnik6w (dzieci irrfiodzieZy) podzielonych na grupy rocznikowe (zespoly trampkaruy, mlodzik6rt'f

rlik6w, 2ak6w i skrzat6w).

,le wydarzenia:

1 ) Upowszechnienie i promocj a aktywno6ci fizycznej wSr6d dzieci i rrrtodzie?y.

) Stworzenie mozliwoSci udzialu w dyscyplinamej aktywnoSci sportowej.

) Krzewienie idei fair play.

) Ograniczenie agresji i patologii w5r6d uczestnik6w.
Stworzenie mo2liwoSci szerokiego udzialu w systemowej aktywnoSci sportowej uczni6w z mniejszyml
ncjalem sportowych umiejgtnoSci.

6) Wyr6wnywanie szans dzieci i mlodzieZy w dostgpie do sportu.

Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej.

) Rozwijanie talent6w sportowych.

) Edukacja uczestnik6w w sferze solidaryzowania sig z narodem ukrairiskim w czasie obecnych wydarze
jqcych na Ukrainie.

4. rezultat6w realizacii zadania

Spos6b monitorowania rezultat6w I ir6dlo
informacji o osiqgniqciu wskainika

Planowany poziom osiqgniqcia
rezultat6w (warto5d

100 uczestnik6w Zdjgcia , informacje-wpisy
zarrieszczone na portalu

Liczba uczestnik6w czynnych
(zawodnik6w)

Liczba wolontariuszy Zdjgcia , informacje-wpisy
zarieszczone na portalu

Zdjgcia , informacje-wpisy
zamieszczone na portalu

Liczb a trener6w - opiekun6w

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re bqd

roku 2021 Kolbuszowski Klub Sportowy "Kolbuszowiankau prowadzil dziaNalnofil w 2 sekcjach:

znej ( 7 grup sportowych) oraz pilki rgcznej (1 zesp6t chlopc6w). Zajgcia odbywaly sig na stadion
m w Kolbuszowej ul. Wolska 2 (miejsce dzialalnoSci Klubu) oraz boiskach sztucznych typu "Orlik"

h Zespolu Szk6l Technicznych w Kolbuszowej ul. J. Bytnara l. W okresach jesienno-zimowych zajgci
sig na halach sportowych OWiR w Cmolasie oraz Zespolu Szk6t Nr I i Nr 2 w Kolbuszowej. Zadani

osi4gaj4c zarierzone cele i rcniltaty. Systematycznie podnoszono sprawnoS6 frzyczn1
jgtnoSd gry w pilkg no2n4 wSr6d uczestnik6w zadania. Wydatnie podniesiono rozrvoj zainteresowani

rtem i kultur4 fizycznq wSr6d dzieci i rrrtodzie?y. Realizuj4c bogaty program dzialafi sportow
reacyjnych propagowano sportowy tryb Zycia - szczeg6lnie zwracajqc uwagg na walkg z natrogami ora

- -- - l---11----- .f:------- - ---2--!iskiem hipokinezji. Poprzez prowadzone dzialania upowszechniono i krzewiono kulturg frzycznq w
ieci i mlodzieZy z r6Znych Srodowisk, zvracajqc przy tym bacznq uwagg zainicjowanie poprawnyc

relacii miedzy mlodzieha. KKS Kolbuszowianka zrealizowal. iako

Nazwa rezultatu

4

6



aktywnego spgdzania czasu wolnego wszystkim zainteresowanym wybran4 dyscyplin4 sportow4.
I

lV. Szacunkowa kalkulacia koszt6w realizacji zadania publicznego

V. O6wiadczenia

O5wladczam(-my), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie

oferenta(-t6w);
realizowane wytqcznie w zakresie .dziataliro$cl . poiytku publicznego

2) pobieranie Swiadczerl plenlqinych bqdzie siq odbywad wytqcznie w ramach prowadzoneJ 'odplatnej dziplalno5ci poiytku
publicznego;

3) oferent* / efereneissktadajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-ja)* / zalegi+Jdl z oplacaniem naleinoSci z tytulu zobowiqzaf
podatkowych;

4) oferent* / efercn+t sktadajqcy nlnieJszq ofertg nie zalega(-jq)* / zalee+rqtl z optacaniem naleino5ci z tytulu skladek na

ubezpieczenla spoleczne;
5) dane zawarte w czq5ci ll niniejszej oferty s4 zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innqrtfllad€iit qfwid€fi€,q+
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalEcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym;
7) w zakresie zwlqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzenlem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zloiyly stosowne
o5wiadczenia zgodnie z przeplsaml o ochronie danych osobowych.

nka"
Dala 20.05.2022r.

(podpis osoby upowainionej lub podpisy

os6b upowainionych do sktadania
woli w imieniu oferent6w)

Stowarzyszenie
Kolbuszcrvski Klub SportowY
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tp. Rodzaj kosztu Warto56
PLN

Z dotacji Z innych
i16del

L. Koszt l wyiywienie i napoje dla
uczestnik6w

3000,00 3000,00 0,00

2. Koszt 2 opieka trenerska i

wvchowawcza
1200,00 0,00 1200,00

3. Koszt 3

4. Koszt 4

5. Koszt 5

Suma wszvstkich koszt6w realizacii zadania 4200,00 3000,00 1200,00


