Ucznowski Klub Sportowy

ZRYW”

przy Zespole Szkół Nr 4

w Słomczynie ul. AJilanowska 218
05-520 Konstancin-Jeziorna
te!. 2275444 10 fax: 224842041

Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetudo sprawPożytku
Publicznego zdnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

l?)U
LZIIIASTA

1 GMi)

„
POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych połach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi rzy p”eł
dlith.Jezjorna
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*”oznacza, że należy skreślić niewłaściwą oLlpQwiętź, poiia}J1
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/nicpobicranic*.
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i,41
I. Podstawowe informacje o ztożonej ofercie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk,
Gmina Konstancin-Jezioma, ut. Piaseczyńska 77 05 -520
Konstancin-Jeziorna
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1. Organ administracji publicznej,

do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania

------

publicznego11

II. 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 Zryw, Slomczyn, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
Tomasz Kucza, tel. 22 754-44-10, 601-3177-34
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: nr 11- ewidencja uczniowskich klubów
sportowych prowadzona przez Starostę Piaseczyńskiego
data wpisu do KRS, rejestracji w Starostwie lub utworzenia: 11.12.1999 pozycja nr 11
nr NIP 123-08-09-705 nr REGON 013214923
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Tomasz Kucza, tel. 22 754-44-10, 601-3177-34
dyrektorslomczyn.edu.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim

1. Tytuł zadania publicznego

Data

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

rozpoczęcia
.

I

29.01.2022

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

I Data
I zakończenia
I

-

Elbląg

I 30.01.2022
I

Osiągnięcie liczących się wyników sportowych, zdobycie kilku medali, poprawienie życiowych czasów
oraz zajęcie znaczących

miejsc w rankingu ogólnopolskim oraz w punktacji szkół i klubów w

Ogólnopolskich Zawodach. Podkreślenie wartości Klubu Zryw.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom
Nazwa rezultatu

I

1)

2)

I

Sposób monitorowania rezultatów / źródło

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. z2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

informacji o osiągnięciu wskaźnika

osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Przedstawie nie protokołów pokonkursowych

Miejsce na podium
Przedstawienie protokołów pokonkursowych
Zdobycie punktów w ogólnopolskim
rankingu klubówi zawodników

Kilka punktów

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

wykorzystane w realizacji zadania

IJKS Zryw od wielu lat bierze czynny udział we współzawodnictwie sportowym na lyżwach i wrotkach; ora
organizuje zajęcia treningowe z jazdy szybkiej na łyżwach i wrotkach. Wytrenował wielu mistrzów Polski a
przede wszystkim olimpijskich i światowych. Wedlug rankingu PZSW jesteśmy jednym z najlepszych
klubów rolkarskich roku 2021. Staramy się aby w łyżwiarstwie szybkim osiągać podobne wyniki.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

Lp.

Wartość

Z dotacji

PLN
Wyjazd do Elbląga /transport na 2 dni

1.

14 osób
Wyjazd do Elbląga /wyżywienie
zakwaterowanie na 2 dni dla 14 osób

Z innych
źródeł

2800

2500

300

3360

2700

660

6180

5200

960

dla

2.

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta (—w;
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
/.l.og.a-(4z opłacaniem należnościztytułu zobowiązań
3) oferent* /_ .cswskładającyniniejsząofertę nie zalega4
podatkowych;
4) oferent* /-oferoruil składający niniejszą ofertę nie zalega(—j”./ .ałea(—jii) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*
właściwa ewidenj
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
osobow ch, a tak wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświad
z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Kucza

i.P
(podpis osoby upoważnionej iub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentówl

Data 07.01.2022

