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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi p,zy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie"' oznacza, że należy skreślić niev.Aaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,pobieranie*/niepobieranie*'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego adresowana iest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

li. 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 

Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA 
Forma prawna: UKS 
Nr ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Mińskiego - 74 
lAdres do korespondencji : 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Małopolska 11 
Nr tel. 606 316 162 
e-mail: hgzmm@o2.pl 
strona www.uks5.com 

nr konta: 25 1020 4476 0000 8802 0331 0067 

Tomasz Zgódka 

2. Dane osoby upowatnlonej do składania 
Nr tel.: 606 316 162 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

e-mail : hgzmm@o2.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Jesienne rozgrywki UKS Piątka 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data I28.09.2020r. I Data 114.12.2020 
rozooczecia . zakończenia 

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

Celem zadania jest organizacja piłkarskich meczów ligowych (domowych i wyjazdowych) rozgrywanych pod patronatem 

MZPN okręg siedlecki (OZPN Siedlce) , w których wezmą udział podopieczni klub UKS Piątka Mińsk Mazowiecki. 

Od września 2020r. do listopada 2020r.(soboty, niedziele) cztery drużyny UKS Piątka Mińsk Mazowiecki będą brały udział 

w rozgrywkach ligowych OZPN Siedlce. Chłopcy będą rywalizowali w grupach wiekowych 2012, 2011 ,2010,2009. 

Zawodnicy przygotowywać się będą do tych rozgrywek podczas treningów pi/karskich (treningi będą się odbywały 3 razy w 

tygodniu po 1,5 godziny dla roczników 2009,201 O i 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. dla roczników 2011 i młodszych . 

Zadanie będzie realizowane na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim (mecze domowe) 

oraz na obiektach sportowych innych drużyn, biorących udział w rozgrywkach ligowych. Po zakończeniu jesiennych 

rozgrywek ligowych, chłopcy będą wciąż uczestniczyli w treningach, które będą miały na celu przygotowanie do zimowej 

ligi pod balonem pneumatycznym (obiekt przy Szkole podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim). Zimowe zajęcia 

treningowe będą się odbywały na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim. 



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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn . zm.). 
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów I źródło 
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 

docelowa) Informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Udział w rozgrywkach ligowych Udział 4 drużyn : Zgłoszenie i rejestracja zawodników do 
Rocznik 2009 nie mniej niż 4 rozgrywek, dokumentacja zadania 
mecze 
Rocznik 2010 nie mniej niż 4 
mecze 
Rocznik 2011 nie mniej niż 1 
mecz 
Rocznik 2012 nie mniej niż 3 
mecze 

Organizacja treningów piłkarskich Rocznik 2009/201 O nie mniej niż Lista obecności 
25 godz. 
Rocznik 2011/2012 nie mniej niż 
20 qodz. 

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

Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA Mińsk Mazowiecki działa od pięciu lat. W tym czasie cyklicznie 
uczestniczy w rozgrywkach ligowych pod patronatem MZPN delegatura Siedlce (OZPN Siedlce). W 
czasie swojej działalności klub organizował turnieje halowej piłki nożnej, na których pojawiały się 
kluby rywalizujące w tych samych rozgrywkach ligowych oraz kluby zagraniczne. Co roku 
organizowany jest wewnątrzklubowy turniej podsumowujący dany okres rozgrywek. 

W trakcie działalności Klub korzystał z dofinansowań do realizacji zadań z budżetu Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Podczas organizacji turniejów halowych UKS Piątka otrzymywał środki na pokrycie 
kosztów nagród. 

Przy organizacji meczów, imprez sportowych Klub może liczyć na znaczące wsparcie rodziców, którzy 
jako wolontariusze swoim zaangażowaniem podnoszą jakość danego widowiska. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

Koszt 1 Koszt organizacji meczów 1800 

1. 
ligowych domowych i wyjazdowych 
(m.in . koszt sędziego , koszt opieki 
medvcznei, transoort) 

2. Koszt 2 Wynagrodzenie trenerów 3200 

3. Koszt 3 

4. Koszt 4 

5. Koszt 5 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000 3000 2000 

V. Oświadczenia 



Oświadczam(--ff!Yt; że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / efefeoo* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zale§a( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / efefeoo* składający niniejszą ofertę nie zalega(--jąr- / zale§a( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I inną właściwą ewidencją* ; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) 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 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data _...{~,_Qj_.-. .' .... Q2Q . .l!. ........ ..... . 


