
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO

POUCZENIE co do spoEobu wypelnlanla orerty:
Ofene naleiy wypelnia wyQ(znie w bialych puslych polach, zSodnie z instrukcjami umieszczonymi przy pos2c.eS6lnych polach

orar w p.zypisach.

Zaznaczenie Swiazdkq, np.: "pobieranie'/niepobieranie'" oznacza, ie naleiy skreili( niewla3ciwQ odpowiedi, pozostawiajqc

prawidlowq. Prryklad: -pobleranie'/iiepobiereiie'".

l. Podstawowe informacie o zloionej ofercie

1. organ admlnlstracll publlcznel,

do kt6reSo iest adresowana oferta
Gmina Pietrowice Wielkie

2. Rodzai zadania publlcznego:) Dzialalno6c na rzecz dzieci i mlodzie2y, w tym wypoczynku dzieci i mlodzie2y

ll. Dane oferenta(-t6wl

lll. Zakres neczowy zadania blicr
Zmdl *ypoeynek polqpzony z puopwrdzsni.m 2ajaC 2 motorykl dla przyszlycl' srarek6*

ll

2t

Rodza; .adania tawiera siq w zakreiie zadai okrellonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2Cn3 r. o dzialalnosci poiytku
publieneto i o wolontariacie (Oz. U. 2 2018 r. poz. 4S0, r p6in. .m.).
Termln realizacjizadania nie moie byt dlurszy nli 90 dni.

(
^l)

,. Narwa oferenta(-t6w), torma prawna, numer w Kraiowym Reiestrr€ sadowym lub inne, ewidencii, adret sledliby, strona
rf,ww, adres do korespondencll, adres e-mall, numer telelonu

OCHOTNICZA STRA2 PO2^RNAW KRS 0000010456 Samborowice. ul. Szkolna 3,47-470 Kzanowice

.dB3 koBspoFdscrny Samborowice, ul. Szkolna 3,47-470 Kzanowice

roman-pospiech@onet.eu 604793366

formaprawna stowazyszenie

2. Dane osoby upowainionei do skladania
wyialni€i dotyc4cych oferty (np. imie i na.wisko,
numer tele{onu, adres pocrty elekironicznej}

Roman Pospiech

tel 6M793366

roma n_pospiech@onet.eu

l. Tytul radanla publlczreto

27 -01-2020 Data
zako czenia

27 -01-2020Data

rozpoczecia
2. Termln reallzacll :adania publlcznego:l

3. Syntetycrny opis radania (wra. re wskazaniem miejsca jeto realizacil)

Dziabnae r€slizowane bgdzie w styeniu 2O2O r. w Samborou/ic5ch. Dzialanie polegalo bldzie na pzeprowadzeniu s€sji poprawiajqClj molorykQ i sprawnosa

fizycznq dzieo i r{odziely skupionej wokt jednoslki OSP. Moloryka jesl to o€6lna sprawnoSa lizyczna czlo,vieka Zwaq.zana jest z€ zdolno3cia do

wykonywenia ws:etakich dzaatad zwiqEanych z rucham. Jednak pamitlad tzeba. ze nawel najpronszy ruch wynika ze zlo2onych proces6 , h&ych
wykonawcqsqmitanie, a zarzqdcqjest m&g Dtatego sprawnoaC motoryc?na Jen niezbtdnym elementem do wzoroNego funkqono*anE stra2ak6* w

akqi. CwEzenia zwigkszajqpe mororykQ sqideatne ro,vniez dla clzieci i mlodzie2y Planuje siQ przepox/adzena€ s€sjiz moloryki Uc?ennicyzonana
podaetenina dwie grupy wiekowe. Grupy Cr,iczyly bQdq 16 nolegle, ka2da bQdzie miata inslruhora. Podsumowaniam sesiibtdqzewody sprawnosdde
pzygotow6neprzezzesp6linstruktora,gdzieawiczactprzedewszystkimdzieciimlodzie2bedqmoglisprawdzicswojeumiejQtnoaciruchowe.
Przedsitwziecie bedzie wsp6finansowsne z Eurcpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. a dolacja slanowia bedzie wymsgany wktad wtasny do

projeKu

wdrukMio z @Dmu fnL!' d Pdyde idnubu. uoR2P PdBd
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4. opis rakladanych rc:ultat6w Jealiracii radania publicrnego

Narwa rezultatu
Planowany poziom osiagnigcia

rezultat6w (wanoSa
docelowa)

spos6b monitorowania rerultat6w / ir6dlo
intormacji o oriagnieciu wskainika

Zostane przeprowadzone zajecia z motoryki

dla grupy 60 uczestniko,v
60 uczestnik6w lista obecno6ci

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, lego doJwiadc.enia w realiracji dzialarl planowanych w ofercie orar rasob6w, kt6re bqdq
wykorrystane w r€aliracji radania

OSP Samborowice jest w trakcie realizacji mikroprojektu wsp6mnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosrt6w realizacji zadania publicrnego

tp. Rodzaj kosutu Wartosi
PLN

Z dotacii z innych
,r6del

1 wyznvrenie dla 60 uczennik6\, zawodo / i sesji 1200,00

2 pzewoz uczesinrkofl na zawody z motoryki 1000.00

3 zakup pilisy ubezpieczeniowej 400.00

zakup 60 medah 1 200,00

5 organizacja 2awod6\x i sesli 1 000,00 1000,00

6 wynaFm pomiszczen 300,00 300,00

7 300 00 300.00

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 5 it00.00 5100.00 300.00

V, OJwiadczenia

1) proponowane radanle publl.zne bqdzie reali2owane wylac2nle w rakresie dzialalnoicl poh/tku publbneSo
olerenta l-t6w);

2) pobleranie awiadcrei piehieinych bedzie siQ odbywad wylQcrnie w ramach pmwadzonej odplatnej dzialalnolci poiytku
publictneto;

3) olerent' / 6tEr€cqi: rkladajqc] niniejs.a orerte nie rale8a(-jQ)' /u-rlEtecial: . opla(anhm naleinolci z tytutu ,obowiQ.ad
podatkqwych;

4) oferent. / AE"r€ci: skladajacy nlnlejsza olertQ nle .alega('jt)' /idlEfr{.ial: 2 oplacaniem nalelnolci r Mulu skladek na

ub€zplectenaa gpoleczne;

S) dane rawarte w crqici ll niniej5rej ofe.ty sa .8odne z Krajowym Rejestrem Sidowym' / finl-wh*tasjdglq3:;
6) ws:ystkie intormacje podane w orercie ora2 ralQdnikach sq rtodne z aktualnym itanem prawnYm ifaktycnyrn;
7) w zakreiie zwiazanym ae sltadaniem ofert, w tym r gromadzeniem, prretwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, otoby, kt6rych dotyczQ te dane, utoiyty stosowne

oiwiadczenia lSodnie z przepisamio ochronie danych osobowych.

Data
13-01-2020

(podpis osoby upow.inion€i lub podpiry
osrib upoweinionych do skl.danaa oiwiadeei
woli w amieniu o{erent6w}

-Ni (c Fgeze5

sk AeBr.cr r,t \
\Anot4 1 \, \^( (

wydruMno z prosEm iru, d PzyFzm bmubu. uoRzP Poap.!i'

Oiwiadczam(-my), iei

J,h,rh ,l/^l'J^- t

1 200 00

1000,00

400.00

1 200,00


