
OGLOSZENIE
W6jta Gminy Stanin

z dnia 28 wrzeSnia 2018 r.

w sprawie zgloszenia oferty w trybie art.l9a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r.
o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity D2.U,2018 poz. 450)

Zgodnie z art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i
o wolontariacie (t. j.Dz.U. z 2018 r. poz.450) W6jt Gminy Stanin podaje do publicznej
wiadomo5ci ofertg zNohon1 przez organizacjE pozarzqdowq dotyczqcq realizacji zadaria
publicznego z pominigciem procedury otwartego konkursu ofen.

W dniu 24 v,rze1nia 2018 roku Klub Sportowy ,,Kujawiak" Stanin z siedzibq Kosuty 4,
z-NoIyl ofertg na wsparcie realizacji zadana publicznego z zakresu upowszechnianie kultury
frzycmej i rekreacji pt. ,,Turniej, treningi oraz zawody mistrzowskie".

Ofertg zanieszczasig na okres 7 dni:

a. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stanin;
b. natablicy ogloszeri wUrzgdzie Gminy Stanin;
c. na stronie internetowej Gminy Stanin www.stanin.pl,

Kuitdy moze zglosii swoje uwagi dotyczqce w/w oferty, kt6re naleay zloLy| bezpoSrednio w
Urzgdu Gminy (pok. Nr 2)'w Staninie 62,21-422 Stanin, przeslal za poSrednictwem poczty
(liczy sig data wptywu do Urzgdu) lub drog4 elektroniczrLqnaadres: stanin@stanin.pl

Uwagi nale?y zglasza(, w terminie od 29 wrzeSnia do 5 paZdziernik 2018 r. do godz. 15.30

Po lv/w terminie orazrczpatrzsniu ewentualnych uwag od os6b trzecich W6jt Gminy Stanin
podpi sze umowg na r ealizacj g zadania z wnio sko dawc?.

w zal4czeniu:

- oferta Klub Sportoviy.,,Kujawiak" Stanin.



u{uru4{ t//il lilt/ /llit /il// /il/ ilt/
ffiilffi'

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I  ZADAN IA P U BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertg naie2y inrypetnic urytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z
oraz w przypisach.
7)Tnaeenie gnazdkq, np.:,,pobiennie-/niepobieranie"' oznaQa, 2e
prawidlowq. Przyklad :,,pebie+a++e./n iepob ieran ie"'

l. Podstawowe informaqe o zlo2onej ofercie

instrukQami umieszczonymi przy poszeeg6lnych polach

nale2y skreilic nielvta6cnnq odpowied2, pozostaruiajqc

1. Organ administracj i  publ icznej,
do kt6rego adresowana jest oferta

Wojt Gminy Stanin

2. fryb, w kt6rym zlo2ono ofertq Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i  o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol) Organizowanie rozgrywek pilki no2nej dla dzieci i mlodzie2y oraz os6b
loroslych .

4, Tytul zadania publicznego
Tu rniej, treningi oraz zawody mistzowskie

5. Termin realizacjizadania publicznego2l u d t a

rozpoczecra 0 1 . 1 0 . 2 0 1 8  r D€ita'
.zakoficzenia

15.12.2018 r

l l. Dane oferenta(-tow)

Sportowy,,Kujawiak" Stanin

orma orawna: stowarzvszenre

KRS: 48/2000

Kosuty 4
21-422 Stanin

lf l. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Sportowy ,,Kujawiak" Stanin rozwija umiejetno5ci sportowe u dzieci i  mlodziezy oraz doroslych w dziedzinie pi lki  no2nej. W klubie
tnieje podzial na dru2yny mlodziezowe oraz seniorow: orl ik mlodszy, mlodzik m{odszy, junior starszy, seniorzy oraz dru2yna Old Boys

pozwoli na zabezpieczenie rozgrywek mistrzowskich oraz wyr62nienie najlepszych zawodnik6w w turnieju pilki no2nej Old Boys.

real izacj i  zadania

organizacja rozgrywek mistrzowskich dla dzieci i mlodzie2y

organizowanie profesjonalnych trening6w pod kierunkiem wykfal i f ikowanej kadry

integracja Srodowiska pitkarskiego poprzez zorganizowanie turnieju o Puchar Wojta Gminy Stanin w kategori i  Old Boys

zadanra :

Dzieci w wieku B -10 lat - grupa trenujqca ok. 25 os6b, Orl ik mlodszy

Dzieci w wieku 1 1 - 12 lat - grupa ok. 20 osob, druzyna Mlodzika miodszego

Mlodzie2 w wieku 15 - 1B lat - grupa ok. 20 osob, dru2yna Juniora starszego

Osoby dorosle w wieku 19 - 30 lat - grupa ok. 30 osob, druzyna Seniorow.

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej,eWidbncji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji fie2elijest inny od adresu sieQziby)

Mucka - prezes, tel. 600-362-075, l:.ayqd*frntqk,e(hil1t"ti,i: t::2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane os6b upowa2nionych do
skladania wyjaSnief dotyczqcych oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

1. Opis zadania publ icznego proponowanego do real izacj i  wrazze wskazaniem, w szczeg6lno6ci celu, miejsca jego

realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu o"obo*"go lub rzeczowego



. osoby dorosle w wieku powyzej 30 mku zycia - grupa ok. 2s os6b, dru2yna ota-oov.

. Wszyscy uczestnicy zadania sq mieszkaricami Gminy Stanin.

realizacli zadania'.

r Kompleks Boisk Pilkarskich "Orlik" w Kosutach
o Boisko pilkankie w Kosutach
r Hala soortowa w Staninie

kadrowe:

. Krzysztof Mudka - Prezes Zaz1du Klubu ,Kujawiak" Stanin, trener pilki no2nej

r Pawel lGmorek-Wiceprezes Zazqdu "Kujawiak" $tanin

r Rafal Golawski * nauczyciel wychowania fizycznego

. Andrzej Golawski - kierownik zespolu Old Boys

r Piotr Ciejak - trener pilki notnej

r Jan Mroczek - trener pilki no2nej

rzeczowe:

r Kompleks Boisk Sportowych ,Orlik" w Kosutach
r Boisko sportowe w Kosutach
. Prywatne Srodki transportu
. Sprzet sportowy z poprzednich lat

ti Rodzal zadania zawiera siQ w zakresie zadari okreSlonych w art. 4 ustawy z d*ia Z4kwietnia 2003 r. o dziatalno$ci po2ytku
^. publicznego i o wolontariacie.'' Termin realizacji zadania nie moZe byf dlu2szy ni2 90 dni.

ich, zabezpieczenie oplat sqdzi oraz ooieki
. Mlodzie2, a takze osoby dorosle popnez treningi 2 razy w tygodniu oraz mecze ligowe doskonalq swoje umiejptnoSci

, Spotkania na treningach i meczach poapolq na lepsze poznanie siq oraz integragq Srdovriska w postaci wymiany poglEd6r i
' Poszczeg6lni zawodnicy oraz trenerzy zostanq docenieni przez klub popeezotrzymanie nagr6d oraz upomink6w. Turniej

io Puchar Wojta Gmin! Stlnin w kategorii Old Boys pozwoli na integracjQ Srodowiska os6b doroslych, a takze pozwoli im aktywnie
wolny czas.



lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wigkszej liczby koszt6w
istn ieje mo2liwoSc dodan ia kolejnych wierszy)

OSwiadczam(y), 2e:
1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno5ci pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* Swiadczeri pienieznych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zaiqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci" skladajqcy niniejszq oferte nie zalegalq)"lzalega(Jd- z oplacaniem nale2noSci z tytulu zobowiqzan

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalegalq)*lzalega0d- z oplacaniem naleznosci z tytulu skladek na

ubezpieczenia spoleczne.

W przypadku gdy oferent nie je5t zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodno56 z oryginalem
kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

t) WartoSe koszt6w og6lem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyl,l0 000 zl.'' W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

o",^,fut 0 9, 7a/ I
(podpis osoby

lub podpisy os6b
do skladania


