
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI ~ I 

\...; 
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: ,,pobieranie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1l Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

4. Tytuł zadania publicznego Piłka nożna dla dzieci 

5. Termin re'aliza_cji zadania publicznego2l 
Data I 01-04-2019 I Data 129-06-2019 
rozpoczęcia zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Uczniowski Klub Sportowy 11SZÓSTKA 11 Mińsk Mazowiecki wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 

prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod pozycją nr 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Sosnkowskiego 1 

2. Inne dodatkowe dane kontaktówe, w 

tym dane osób upoważnionych do 1. Tomasz Rokita - Prezes - teL 

składania wyjaśnień do~yczących oferty (np. 
2. Robert Gójski - Sekretarz teL numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, m1e1sca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub 'rzeczowego 

Zadanie będzie realizowane poprzez nabór, selekcję chłopców oraz organizację szkolenia z piłki nożnej w następujących grupach 

szkoleniowych: rocznik 2010/11, rocznik 2011/12,rocznik 2012/2013. 

Adresaci zadania to ok. 60. osób, w podziale na trzy grupy treningowe, 

Szkolenie prowadzone będzie przez czterech trenerów w formie treningów: 3 razy w tygodniu dla grup: 2010/11, 2011/12. I 2012/2013, na 

orliku przy SP6 Mińsk Mazowieckim. W związku z reorganizacją rozgrywek w MZPN, sprawdziany sportowe, będą rozgrywane przez 

poszczególne drużyny w formie meczów ligowych oraz turniejów, organizowanych przez OZPN Siedlce. Turnieje i mecze ligowe 

organizowane u siebie, zabezpieczone będą od strony obsady sędziowskiej i opieki medycznej , 

Ueden z trenerów będzie prowadzi/ treningi w ramach wolontariatu , 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultaty: 

• Udział 60 osób w aktywności fizycznej: treningi i rozgrywki 

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 . 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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• popularyzacja piłki nożnej na terenie Mińska Maz. i jego okolic, 

• czynny udział w tworzeniu efektywnej struktury sytemu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, we współpracy z 

innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Mińska Maz., w oparciu o ustalenia podjęte wspólnie z władzami 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Maz., 

• godne reprezentowanie miasta w rozgrywkach na szczeblu regionalnym i wojewódzkim, 

• stwarzanie dzieciom utalentowanym sportowo możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego, 

• wszechstronny rozwój i poprawa sprawności fizycznej dzieci, 

• propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez wpajanie właściwych nawyków żywieniowych i promowanie systematycznej 

aktywności ruchowej, nauka tolerancji i szacunku wobec przeciwnika (dotyczy zarówno dzieci jak i rodziców) oraz nauka 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stres, porażka, nadmierne oczekiwania ś rodowiska) . 

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

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 

(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacji31 finansowych własnych, 
środków pochodzących Lp. 

(zł) z innych źródeł, wkładu 
osobowego lub 

rzeczowego 41 

(zł) 

1 
Wynagrodzenia kadry szkoleniowej (czterech 6,000.00 0,00 6,000.00 
trenerów) 

2 Sędziowie i opieka medyczna podczas zawodów 1.000,00 500.00 500.00 

3 
Koszty organizacyjne: badania lekarskie 5.000,00 4.500,00 500,00 
zawodników, wynajem autokarów 
Inne koszty: wynagrodzenie księgowej, środki 300,00 0,00 300,00 

4 czystości, artykuły papiernicze i inny sprzęt 

drobny potrzebny do realizacji zadania 

Koszty ogółem: 12.300,00 5.000,00 7.300,00 

Oświadczam(-y), że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnośc i 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 Hą)* /zalega ( ją)* z opłacan iem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent* /oferenci* składający nin i ejszą ofertę nie zalega Hą) * /zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne . 

UKS dysponuje kontem o numerze: 90 9226 0005 0010 0044 2000 0010 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

UCZNIOWSKI Kl.lJB.SPORTOWY 
"SZÓSTKA" 

z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 6 
05-:'IOO Mif1sk Mazowit:cki 

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1 

~cf. o 2„ 2, o,A 'j Data ............... .. .... ..... ..... .. ........... ..... ...... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 
41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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