
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, 
Pracy ś Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 
2016 r. (poz. 570}

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: „pobierante^/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Gmina Krośnice

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 publicznego1- Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4. Tytuł zadania publicznego

Organizacja i prowadzenie systematycznych treningów dia dzieci i 
młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem 
imprez Polskiego Związku Zapaśniczego i Dolnośląskiego Związku: 
Zapaśniczego

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data
rozpoczęcia

30.03.2017 Data
zakończenia

30.06.2017

II. 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 Ludowy Klub Sportowy Bizon Milicz 
Stowarzyszenie zarejestrowane w Starostwie Powiatowym nr 9
56-300 Milicz ul Armii Krajowej 7 1 r !

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)

Prezes - Bartłomiej Szmigiel 698654653 
Skarbnik - Włodzimierz Swirkowicz 604635657

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz że wskazaniem, w szczególności cęlu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon Milicz jest odpowiedzialny za prowadzenia zajęć

zapaśniczych od 1986 roku. Celem nadrzędnym naszego klubu jest rozpowszechnianie szeroko pojętej 

kultury fizycznej na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Krośnice. Od lat prowadzimy systematyczne

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.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.7 \
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zajęcia mające upowszechniać zdrowy styl życia. Zapasy jako dyscyplina sportowa obok judo jest 

jednym z najbardziej ogólnorozwojowym sportem spośród ogólnodostępnych dyscyplin sportowych. 

Mając na celu ten fakt, nasze zajęcia skierowane są głównie na holistyczny rozwój młodego człowieka, 

zarówno strefy fizycznej jak i mentalnej, Wsparcie finansowe ze strony jednostki terytorialnej jest 

niezbędny do zapewniania wysokiego poziomu wyszkolenia młodego zawodnika. Zajęcia klubu 

prowadzone są w 2 grupach ćwiczebnych min w Krośnicach (Hala Sportowa w Krośnicach ul. Parkowa 

14) oraz w Kuźnicy Czeszyckiej (Zespół Szkół im. Edmunda Bojanowskiego Kuźnica Czeszycka 1). W 

naszym klubie za poszczególne grupy treningowe odpowiada wyszkolona kadra trenerów. W kadrze tej 

znajdują się doświadczeni szkoleniowcy, wyróżniani przez Polski Związek Sportowy oraz Dolnośląskiej 

Federacji Zapaśniczej. Do sztabu trenerskiego należą trenerzy na co dzień pracujący w szkołach 

publicznych. Trener główny -  mgr Bartłomiej Szmigiel, trener mgr Dawid Jędrzejek, instruktor Krystian 

Skibiński. Działania naszego zespołu to przede wszystkim zapewnienie spokojnych warunków do 

trenowania każdemu członkowi naszego klubu -  wyjazdy na zawody, wyjazdy na zgrupowania , zakup 

specjalistycznego sprzętu ( dresy, kostiumy zapaśnicze, buty zapaśnicze, torby ), wykupienie 

niezbędnych licencji zawodniczych, opieka medyczna, zabezpieczenie wyżywienia i noclegów podczas 

zawodów zapaśniczych zgodnych z kalendarzem imprez Polskiego Związku Zapaśniczego. Biorąc pod 

uwagę potencjał młodych ludzi zamieszkujących teren Gminy Krośnice reaktywowaliśmy zajęcia 

sportowe dla najmłodszych adeptów sportu zapaśniczego na terenie Gminy Krośnice. Od dwóch lat 

funkcjonuje grupa pod okiem trenera Dawida Jędrzejka, w której szeregach możemy wyróżnić dwóch 

zawodników powołanych do kadry wojewódzkiej w poszczególnych grupach wiekowych. W grupie 

trenera Krystiana Skibińskiego mamy kilku bardzo dobrze zapowiadających się młodych adeptów naszej 

dyscypliny. Jako klub na terenie Gminy Krośnice organizujemy w grudniu, od dwóch lat bardzo duży 

turniej zapaśniczy dla najmłodszych zawodników, w których startuję cyklicznie około 150 zawodników. 

Naszym zadaniem jako klubu jest nie tylko prowadzenie zajęć sportowych, czy to specjalistycznego 

treningu kierowanego dla zaawansowanych zawodników czy też zajęć ogólnorozwojowych dla 

najmłodszych adeptów naszej dyscypliny , ale zadaniem naszych trenerów jest ciągłe podwyższania 

poziomu świadomości dotyczącej pozytywnych aspektów szeroko pojętnej aktywności fizycznej, jak 

również umiejętnością gospodarowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym. Dzięki dobrej 

współpracy pomiędzy trenerami, zawodnikami oraz rodzicami z bardzo dobrym skutkiem wpajamy 

naszym zawodnikom że świadome podejmowanie aktywności fizycznej to nie tylko przyjemna zabawa 

lecz inwestycja we własne zdrowie. Nasze działania kierowane są również do młodzieży z rodzin nie 

funkcyjnych, patologicznych. Nasze zajęcia są alternatywą dla młodych, często zagubionych ludzi. Nasze 

klub poprzez prowadzenie systematycznych zajęć co za tym idzie organizowanie wyjazdów na zawody 

oraz obozy stwarza szanse dzieciom z uboższych rodzin na odkrywanie walorów turystycznych naszego
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kraju i nie tylko. Często wyjazdy na obozy są jedynymi formami organizacji czasu wolnego dla dzieci 

podczas wakacji. W naszym klubie oprócz systematycznych podnoszenia poziomu cech motorycznych 

młodego człowieka prowadzimy szeroko pojętą profilaktykę przeciwko zagrożeniom dla młodego 
człowieka np. nikotyna, alkohol czy też narkotyki.

Obecnie w naszym klubie zgłoszonych jest 40 zawodniczek i zawodników z Gminy Krośnice. 

Naszym zadaniem jako klubu jest nie tylko prowadzenie zajęć sportowych, czy to specjalistycznego 

treningu kierowanego dla zaawansowanych zawodników czy też zajęć ogólnorozwojowych dla 

najmłodszych adeptów naszej dyscypliny , ale zadaniem naszych trenerów jest ciągłe podwyższania 

poziomu świadomości dotyczącej pozytywnych aspektów szeroko pojętnej aktywności fizycznej, jak 

również umiejętnością gospodarowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym. Dzięki dobrej 

współpracy pomiędzy trenerami, zawodnikami oraz rodzicami z bardzo dobrym skutkiem wpajamy 

naszym zawodnikom że świadome podejmowanie aktywności fizycznej to nie tylko przyjemna zabawa 

lecz inwestycja we własne zdrowie. Nasze działania kierowane są również do młodzieży z rodzin nie 

funkcyjnych, patologicznych. Nasze zajęcia są alternatywą dla młodych, często zagubionych ludzi. Nasze 

klub poprzez prowadzenie systematycznych zajęć co za tym idzie organizowanie wyjazdów na zawody 

oraz obozy stwarza szanse dzieciom z uboższych rodzin na odkrywanie walorów turystycznych naszego 

kraju i nie tylko. Często wyjazdy na obozy są jedynymi formami organizacji czasu wolnego dla dzieci 

podczas wakacji. W naszym klubie oprócz systematycznych podnoszenia poziomu cech motorycznych 

młodego człowieka prowadzimy szeroko pojętą profilaktykę przeciwko zagrożeniom dla młodego 

człowieka np. nikotyna, alkohol czy też narkotyki.

Obecnie w naszym klubie zgłoszonych jest 40 zawodniczek i zawodników z Gminy Krośnice. 

Przewidziany wkład rzeczowy do realizacji zadania:
2 maty zapaśnicze  ̂ i . ;
Specjalistyczny sprzęt sportowy -  manekiny, expandery, materace gimnastyczne, liny, drążki, drabinki 
koordynacyjne, piłki fitness.
Powyższy sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia treningu zapaśniczego. 

Wkład osobowy przewidziany do realizacji zadania to między innymi wyjazdy na zawody, sprawowanie 

opieki specjalistycznej podczas zawód sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku 

Zapaśniczego oraz Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego na rok 2017 przez wykwalifikowaną kadrę 

trenerską ( Krystian Skibiński, Dawid Jędrzejek)

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego



Naszym celem jest osiągnięci trwałego charakteru rezultatów naszych działań. Realizacja projektu w 

bardzo dużym stopniu wspomoże realizację naszych celów co do pracy na rzecz dzieci i młodzieży. 

Celem naszych działań to przede wszystkim uświadomienie młodych ludzi o potrzebie podejmowania 

wszelkich działań na polu aktywności fizycznej. Jako klub sportowy jesteśmy zobligowani do podjęcia 

sportowej rywalizacji na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. 

Zajęcia prowadzone w naszym klubie systematycznie podnoszę poziom wyszkolenia techniczno- 

taktycznego niezbędnego w podnoszeniu poziomu sportowego naszych reprezentantów. Wyniki 

zdobywane przez naszych podopiecznych są również wyznacznikiem naszej pracy z młodzieżą. Praca 

naszego sztabu trenerskiego skierowana jest również w kierunku przygotowania młodego człowieka do 

dalszej kariery sportowej co realizowane jest to dzięki systematycznemu uczestnictwu w treningach. 

Dofinansowanie z budżetu Gminy pozwoli nam na systematyczne uczestnictwo w rywalizacji sportowej, 

zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego w postaci strojów zapaśniczych, butów zapaśniczych oraz 

dresów sportowych.

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

-  tp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
m

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3*

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4* 

(zł)

1
Transport i dojazdy na zawody zapaśnicze zgodnie z 
kalendarzem  imprez Polskiego Związku Zapaśniczego  
oraz Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego

5000 4500 500

Zakup sprzętu specjalistycznego: zakup 15 
kompletów strojów zapaśniczych {15 x 170zł}, 5 
kompletów dresów sportowych (5 x 200zł), , 
koszulki reprezentacyjne z logiem klubu oraz 
Gminy (30 x40zł}

4750 4250 500

. 3

Opłaty startowej, wpisowe, licencje na zawody 
sportowe zgodnie z kalendarzem imprez 
Polskiego Związku Zapaśniczego oraz 
Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego

700 500 200

4 Obsługa medyczna 500 300 200

5 wynagrodzenie trenera podczas wyjazdów na 
zawody sportowe

1800 0 1800

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4*W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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6 koszty obsługi administracyjnej 400 300 100

Koszty ogółem: 13.150 9.850 3.300

Oświadczam{-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności 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*/oforonci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalQga ( jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferc?nci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaloga (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

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.
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