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Załącznik nr 1 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład : ,,13sbieraRie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

•1~ : <:'>rga·n_~drrii11istracji puhlicznej,, . ;_:,' Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do któr~go adresowana jest oferta 

·,. ' .. · ,, 
Art 19a ustawy z:dnia 24 kwietnia 2003 r. q działalności pożytku 2. Tryb,w; którym złożono ofertę 

· publicznego i o wolontariacie o 
•, ·,, ., ,, ,. 

3._ Rodzaj zadani~ pub"iicznego11 · Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

,' 4'. Jyt~ł ;adania publicznego 
. 

Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej . . , ,, 

S; Te:min reali;aciizadania publicznegÓ21 Data . •, I 26.01.2018 I Data . 125.04.2018 ··.· 

rozpoczęci~ · zakońc'zenia 
. . . .. , '· ., 

li. Dane oferenta (-ów) 

;.' 

• ·.~· • • •., • : " ~ .• - •· .,. • <r, - ':•· • • ' > ,: ·· , • • • ,. • . ..,, .- ' /-' • • • , • i l. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innejewidencji, adres siedziby oraz 

' 

adr_es do korę~pondentji (jeżeli jest inny od adre_su siedziby). · .·,· · · · · ; 
Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka" Mińsk Mazowiecki 
Ewidencja UKS prowadzona przez Starostę Mińskiego nr 50 
Ul. Dąbrówki 10 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
2. Inne dodatkoJ.ie dane kontaktowe,w . 
,yin dane .osób upoważnionych do Łukasz Klimek: . 

. skł~1dania. wyjaśniep dÓtyczących oferty (np: Janusz Puchalski : . 
nufner tJ;!lefonu; adres poczty elektronicznej, Bartosz Kozakiewicz: 
num~r faiśu, adrJs strony intem'etowej) .· . 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadani!i publicznego proponowanego .do :realiza·cji wraz ze wskazaniem; w szczególrio,ści ·celu, miejsca jego 
' ręalizacji, gru~'odbiórcow zadania oraz przewidy.wanegó do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego . , 

1. Organizacja szkolenia sportowego dzieci ukierunkowana na piłkę nożną. 

2. Doskonalenie umiejętności piłkarskich i ogólny rozwój fizyczny. 

3. Organizacją obozów i zawodów piłkarskich. Miejscem realizacji są obiekty sportowe przy zespole szkolno 

- przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim na ulicy Dąbrówki 10. 

l) 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. 

z) Termin real izacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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4. Przygotowanie zawodników do rozgrywek mistrzowskich prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej w Siedlcach. 

Do realizacji wyżej wymienionych działań zaangażowanych jest trzech wykwalifikowanych trenerów piłki 

nożnej (licencje nadane przez Polski Związek Piłki Nożnej UEFA A i UEFA C) Przewidywana liczba 

uczestników zadania to około 60 chłopców. Trenerzy prowadzą szkolenie w następujących rocznikach: 

-2006/2007 

-2008/2009 

-2010 

-2011 

Dla potwierdzenia uczestnictwa w zawodach dołączamy zaświadczenie z OZPN Siedlce potwierdzające udział 

drużyn w rozgrywkach. 

Osiąganie jak najlepszych wyników w rywalizacji o Mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych. Zapewnienie 

wysokiego poziomu moralnego i etycznego zawodników. Ukształtowanie fizycznego rozwoju. Udział około 60 

osób w zajęciach. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. , 

2 

· ,: Rodzaj ~~s·ztu Koszt cał,kowity 

Wynagrodzenia trenerów 4200 

Organizacja zawodów sportowych (m.in. transport, 1900 
oplata sędziów, wpisowe za turnieje) 

Koszty ogółem: · 6100 

(zł) 

3
l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 

4lw przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego, 

. do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31 · '. 
(zł) 

. . ·f 

3600 

1400 

5000 

do. poniesi.enia. 
·, ·· ze środków 
. •· finansowych . 
własnych, śr~dków 
poch~dzącychz 
innych źródeł, . 

wkładu o$obowego 
!ub. rzeczowego 41 

. (zł) . 
600 

500 

1100 
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Oświadczam(-y), że : 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/~ebiet'8flfe"I' świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
4) oferent*/ ~ składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją) */Z:alega ( -ją ) * z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
5) oferent*/~ei-* składający nin i ejszą ofertę nie zalega (-ją) */~ega-(--j-ąp' z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne . 

Prezes 
UKS "DĄlftÓWKA" M ińsk Muowledd 

.... .... ... /) .. J uk.u. . imek:i:56„'l'i"YI· · • .. . .. .. .. c70.M&:1.\: .............. ... {.!.f. ! .... . . 

Data ................ 16.01.2018r .................. . 

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. 

1. Zaświadczenie o członkostwie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach. 
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. 

Cczruowski Klub Sportowy 
,,Dąbrówka" 

1:i-J1 ~i ,v1iń,;k Mazowiecki, ul. Dąbrówki IO 
·!" ~?.'-~: .c,1;~)21) tel. 606-813-800 
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