
OGLOSZENIE
W6jta Gminy Stanin

z dnia 27 marea 2019 r.

w sprawie zgloszenia oferty w trybie art.l9a ust. 1 ustarvy z dnia 24 kwietnia2OO3 r.
o dzialalno5ci poirytku publicznego i o wolontariacie

(t.i, Dz. U. 2018 Poz. 450 z P6Ln, zm.)

Zgodne z art. lgaustawy z dnia 24 kwietnia}}}3 roku o dzialalnoSci po4rtku publicznego i
o wolontariacie (tj. Dz.rJ.22018 r. poz.450 zp62n. zm.) W6jt Gminy Stanin podaje do
publicznej wiadomoSci ofertg zloaonq ptzez organizacje pozaru1dowq dotyczqcq tealizacji
zadaniapublicznego z pominigciem procedury otwartego konkursu ofert.

W dniu 26 marca 2019 roku Klub Sportowy ,'BAD BOYS" Zastawie z siedzib4 Zastawie
22, zloiryN ofertg na wsparcie realizacji zadania publicznego z zak'resu upowszechnianie
kultury fizycznej i rekreacji pt. ,,ll/spieranie i upowszechnianie kultury Jizycznei na terenie
Gminy Stanin i poza niq".

Oferty zarrieszczasig na okres 7 dni:

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

Ka1dy mo1e zglosid swoje.uwagi dotycz4ce w/w ofert, kt6re naleZy zloLyt bezpoSrednio w
Urzgdu Gminy (pok. Nr 5) w Staninie 62,21-422 Stanin, przeslal za po6rednictwem poczty
(liczy sig data wplywu do Urzgdu) lub drog4 elektroniczn4 na adres: stanin@stanin.pl

Uwagi nalely zglaszat w terminie od27 marca2}l9 r. do2kwietnia20l9 r. do god2.15.30

Po rl,y'w terminie orczrczpatrzeniu ewentualnych uwag od os6b trzecich W6jt Gminy Stanin
po dpi s ze umowg na rcalizacjg zadania z wnio skodawc4.

w zalqczeniu:

- oferta KS BAD BOYS Zastawie.
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zarQc'ni rou:  r  Zatqcznik do rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw
Po2ytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r, ( poz. 2055)

Zaiqcznik nr  1

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PU BLICZN EGO
POUCZENIE co do sposobu wypelniania of€rty:
Obrtg naleZy wypehrie wyecznie w bialych pustych polach, zgodnie
oraz w przypisach.
Taznaeenb Swiazdke, np.:,,pobieranieyniepobbranie-,, oznac:la,
prawidfowq. Przyklad:,,pebie+a+ie-/niepobieranie*,.

z instrukqami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

ze naleZy skreslic nbiaiaSciurq odpolr/bdr, pozmtawiajqc

L Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

oj t  Gminy Stanin

Wspierania i  upowszechniania kul tury f izycznej
19a ustawy zdnia24 kwietn ia 2003 r .  o  dz iata lnojc ipo2ytku
icznego i  o  wolontar iac ie

ll l . Zakres

') Rodzal zadania zawiera sig w zakresie zadan okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o dzialatnosci pozytkupub l icznego io  wo lon tar iac ie  (Dz .  U.  z2018r .  po2.450,  zpo2n.zm. ) .') Termin realizacji zadania nie mo2e by6 dlu2szy ni2 g0 dni.



e zultatem r e alizacj i rud un i u@
rortowych i pilkarskich dzigki udzialowi pitturry *
I gularnie przeprowad zany ch trenin gach, ktO." podno sii b gd 4rniejgtnodci oraz techniki gry w pilig nozn4 przy pomocy
rrofesjonalnego sprzgtu treningowego i surnienn"l p.u.y
renerow. Treningi sportowe orurr-gry*ane mecze ligcyc i 4 gn 4 n u uo,"" r. o,,". ri r. i u i 
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zczepieniu szczeg6lnie wSr6d dzieci i mlodziely zdrowego
rybu Lycia, zarnilowania do czynnego spgdzania wolnego
)zasu w tym uprawiania sportu. Wyuczy sumiennoSci,
lroweJ rywalizacji, wzajemnego szacunku oraz dbalosci o
lasne zdrowie , powierzony sprzgt i mienie publiczne,
rpromuje gming w Srodowiskll sportowynl poprzezLrdzial w

niesienie poziomu
- pozostanie w

Bie24ce monitorowan
ik6w mecz6w -

ligowych, sparingowyclr.

ktualnej grupie ( liga rona rntemetowa
rggowa) lra ZPN, analizowanie
Zszym miejscu niz eczy i strategii

czestnictwo w
wkach

igowych pilki noznej
y senior6w jak

j uniorow,
wy2szenia
dardLr trening6w,

neczy, irrtegracja
leczna

ieszkancow.

izacjazadaniu nubli.,
w4ZEA9.072.1"1 ,2011

'tr:x;"lLfl::;;;.t.t.i7;fio Piknik spoftowo * rodzi'nv pod hasrern ,, BEZPTECZNE LAro ,, zgodnie z
lizacjazadania publicznego "Dzisiaj wszyscy trenujemy i w zawodach startujemy,, zgodnie z umowas.072.2.2018

lizacja zadania publicznego "Kolorowo na sportowo" zgodnie z umow4 7.05.20rg.2EA5.072.2.2.2.201,g

lV. Szacunkowa katkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci po2ytku publicznego oferenta(-t6w);

" i:iii#;"6wiadczeri 
pienigznvch bqdzie siq oobvwac wvlqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dziararnosci po2yrku

'' 

;:tJ:,?il$:renci. 
skladajqcv niniejszq oferts nie zalega(-jq)- / zatesa(-iq)- z oplacaniem nate2no6ci z tyturu zobowiqzah

o' 
:ltJ:;,:"i":[ffi"jff:ajqcv 

niniejszq oferts nie zalesa(-jq)" / zatega(-jq). z opracaniem nate2nosci z tytulu skradek na
5) dane zawarte w czgsci ll. ninieiszej oferty sE zgodne z Krajowym Rejestrem sEdowym" / innq wlasciwq ewidencjq-;6) wszystkie informacje podane w ofercie orazza"tqcznikach sq zgodne z aktuarnym stanem prawnym ifaktycznym,



7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwarzaniem i przekazywaniem danych asobowych,
a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yly stosowne ogwiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

D ata .26.,..a?..,. ADir.9. t .....

h: fiffi'f&Fft**ftH
" " " " " " " "': "' " "' : " " " " " "Mirostat Walo

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
os6b upowa2nionych do skladania ogwiadczeh
woli w imieniu oferent6w)

KLUB SPORTOWY
IADBOYSZASNWE


