Oferta realizacji zadania publicznego
Gminny Klub Sportowy „ Dąbrówka"
„Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka
nożna”

W dniu 4 marca 2021 roku Gminny Klub Sportowy „ Dąbrówka” z siedzibą w Kuligowie przy
ul. Warszawskiej 14, 05-254 Kuligów, złożył ofertę realizacji zadania publicznego
z zakresu: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, pt. „Wynajem boiska oraz udział we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna" o przyznanie dotacji w trybie art.
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa
w ust. 3 w/w ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać
do 11 marca 2021 roku na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy
w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie
uwagi, które wpłyną w w/w terminie.

Załączniki:
1. Oferta

Urząd Gminy Dąbrówka
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczeń;
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie7niepobieranie*'’ oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobie ranie7niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

W ójt G m iny Dąbrówka

2. Rodzaj zadania publicznego”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

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

Gminny Klub Sportow y "DĄBRÓWKA"

Nr 16 w Ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w W ołom inie
Ul. Warszawska 14
05-254 Kuligów
Patryk Stankowski
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko,

Tel. 504 878 227
a k s .d a b ro w k a @ o 2 .p l

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

http://gksdabrowka.futbolowo.pl
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w
dyscyplinie piłka nożna.

2. Termin realizacji zadania publicznego2’

Data
" n ^ M
rozpoczęcia

15-0 3 '2021

Data
zakończenia

*:i 1 4 .0 5 .2 0 2 1

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

Wynajem boiska na treningi (3x) oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna - organizacja 4
meczy ligowych "A" klasy - członkowie GKS "Dąbrówka" (ok. 25 osób) vs. kluby z terenu województwa mazowieckiego.
Zadanie realizowane będzie na Stadionie Piłkarskim w Ząbkach
Realizowane zadanie nie wymaga poniesienia wkładu osobowego lub rzeczowego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Organizacja zajęć treningowych (około 3x w tygodniu, utrzymanie się w
25 zawodników klubu
lidze

tabele rozgrywek, dokumentacja fotograficzna

udział około 25 zawodników w 4
meczach ligowych „A" klasy tzw.
(domowych)

zestawienie wyników, facebook, dokumentacja
fotograficzna

przewidziany awans do ligii
okręgowej

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

GKS „Dąbrówka” poprzez regularne treningi propaguje czynne uprawianie sport, jako sposobu na
rozwój własnej osobowości, wpaja zasady „fair play” w rywalizacji sportowej, poprawia koordynację
ruchową wśród dorosłych, przez co przyczynia się do integracji środowisk sportowych w gminie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość
PLN

1.

W ynajęcia boiska

4000,00

2.

W ynagrodzenie trenera

4200,00

3.

W ynagrodzenie sędziów

1500,00

4.

O pieka medyczna

300,00

Z dotacji

Z innych
źródeł

5.
Suma w szystkich kosztów realizacji zadania

10 000,00

10 000,00

0

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent* / głercflci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / -zalegaŁąąa z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent* / afereneł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegał4ąi*. z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z-Krajowym Rojostrcm Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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
zgpdnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

k b n ik
Data

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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DĄBRÓWKA
05-254 Kuligów, ul. Warszawska 14
NIP 125-136-40-88, REGON 140295633
tel. 513132 991, 504878 227
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