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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

L. zał.

L -d z .

o n d n ls .

polach

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*"'.

oznacza,

że

należy skreślić

niewłaściwą odpowiedź,

pozostawiając

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

URZĄD MIEJSKI W G ONIĄDZU
Art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
W sp ie ra n ie i u p ow szechn ia nie kultury fizycznej i sportu

3. Rodzaj zadania publicznego1)
4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Organizacja treningów oraz turniejów sportowych w zakresie piłki
nożnej dla dzieci i dorosłych
rozpoczęcia

17 11 2017 r
“

Data
zakończenia

31 12 2017 r

il. 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)

Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”
Forma prawna: stowarzyszenie
Poz. 7 w ewidencji UKS Starosty Monieckiego
Adres siedziby: Stary Rynek 23, 19-110 Goniędz
*
NIP: 546-12-24-177
Numer rachunku bankowego: 10808500050130131320000010 (Bank Spółdzielczy w Mońkach oddział w Goniądzu)
Konrad Chmielewski
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
Tel. 509287707
w tym dane osób upoważnionych do
-mail: koch@tlen.pl
składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

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

--------------------- -------------------------------------------

-

--------------------------- — — -------*------- ------------------------------------------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach zadania publicznego podjęte zostaną następujące zadania (planowany zakres).
- przeprowadzenie minimum 20 godzin treningów
- udział w 3 turniejach halowych
- organizacja 2 turniejów piłki halowej
- udział w halowym Pucharze Polski
Celem realizacji zadania publicznego jest podniesienie poziomu umiejętności technicznych w obrębie piłki nożnej poprzes
uczestnictwo w treningach i rozgrywkach sportowych, zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport na terenie
gminy Goniądz, prozdrowotne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz popularyzacja zdrowego stylu
życia
Miejscem realizacji zadania jest gmina Goniądz, a grupą odbiorców dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy miasta i gminy
Goniądz zainteresowani szeroko rozumianym rozwojem kultury fizycznej, dbający o zdrowy styl życia.
Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania: trener w dziedzinie piłki nożnej - kwalifikacje
PZPN i nauczyciele wychowania fizycznego._________________________________________________________________

11 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.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Wzrost poziomu umiejętności technicznych w obrębie danej dyscypliny sportowej poprzez uczestnictwo w treningach i rozgrywkach
sportowych.
Wzrost ilości uczniów biorących udział w organizowanych przez UKS zajęciach.
Zmniejszenie ryzyka zachowań nieporządanych (oddalenia, przemoc, kontakt ze środkami psychoaktywnymi).
Pozytywne ukierunkowanie na rozwój zainteresowań.
Zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport.
Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie gminy Goniądz i popularyzacja zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska lokalnego.
Promocja gminy Goniądz.
_______________________________________________________________________________________

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

Rodzaj kosztu

Lp.

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji31
(zł)

‘ własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego41
(zł)

1
2
3
4
5

Sprzęt sportowy - piłki

1500,00

Sprzęt sportowy - siatki bramkarskie

700,00

Sprzęt sportowy - buty piłkarskie

500,00

Sprzęt sportowy - rękawice bramkarskie

200,00

Sprzęt sportowy - dresy sportowe z haftem
Koszty ogółem:

2100,00
5000,00

1500,00

0,00

700,00

0,00

500,00

0,00

200,00

0,00

2100,00

0,00

5000,00

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 17 11.2017 r.

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) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego
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Mońki, dn. 05.07.2017 r.

OSS.4221.7.2.2017

ZAŚWIADCZENIE

Starostwo Powiatowe w Mońkach stwierdza, że Uczniowski Klub Sportowy
„BIEBRZA GONIĄDZ" z siedzibą w Goniądzu przy ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz
został z dniem 17 marca 2000 r. wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
prowadzonej przez Starostę Monieckiego pod poz. 7/2000.
Zaświadczenie

wydaje

się

na

prośbę

Zarządu

ww.

Uczniowskiego

Klubu

Sportowego „BIEBRZA GONIĄDZ"

Za wydanie zaświadczenia pobrano opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł, wpłacono dnia 05.07.2017 r. na r-k
Urzędu Miejskiego w Mońkach, nr konta 95 1240 5211 1111 0010 7408 0369

mgr m.

Ihim

ńbara Maciorowska

Sekrejarz Powiatu

