
OGLOSZENIE
W6jta Gminy Stanin

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zgloszenia oferty w trybie art.l9a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. A.2019 poz. 688 z p61n. zm.)

Zgodnie z art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i
o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z p62n. zm.) W6jt Gminy Stanin podaje do
publicznej wiadomoSci ofertg zlolonq przez organizacje pozaru4dowq dotyczqcq rcalizacji
zadania pub I iczne go z pomini gciem procedury otwarte go konkursu ofert.

W dniu 4 marca2020 roku Uczniowski Ludowy KIub Sportowy rrBlZON" Jeleniec z
siedzibq Jeleniec 45, zlotyl ofertg na wsparcie rcalizacji zadania publicznego z zakresu
upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji (Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz kultury ludowej na terenie Gminy Stanin i poza ni$ pt. ,rUtworzenie i
przygotowanie do rozgrywek pilkarskich druiyny mlodzieiowej klabu aLKS Bizon
Jeleniec".

Oferty zamreszcza sig na okres 7 dni:

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

Zgodnie z trelciq art. l9a ust. 4 w/w Ustawy kuhdy w terminie 7 dni od dnra zamieszczenia
oferty moze zglosic swoje uwagi dotycz4ce oferty. Pisemne uwagi naleLry
zLoLyc bezpoSrednio w Urzgdu Gminy (pok. Nr 5) w Staninie 62,2I-422 Stanin.

w zal1czeniu:

- oferta ULKS Bizon Jeleniec.



ud6/4,
k24

DANIA PUBTICZNEGO

POUGZENIE co dosposobu wwelnianla ofertv:
Ofertq naleiy wypetnid wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w pnypisach.
Zaznaczenie gwiazdkA np.: ,,pobieraniet/niepobieranie*" oznaea, ie naleiy skre6lid niewla{ciwq odpowiedi, pozostawiajqc
prawidlowq. Pnyklad:,,pebie+anier/niepobieranie*".

U|l/[{/lru ilil il|il ill// t/t// /tl/ ilt/
w.,..ffi;

l. Podstawowe informacie o zloionei ofercie

ll. Dane oferenta {-6w}

rl Rodzal zadania zawiera siq w zakresie zadad okre6lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2fi)3 r. o dzialalnoici poigku

publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie moie byd dtuiszy nii 9o dni.

1

1. Organ admhistracil plblicmel
do kdlrem adrasoryana iest ofctta llV{it Giny Stanin

2. Tn&, w ktdrymristonoofurte
Art. 19a ustawy z dnia 24 h#ietnia 20O3 r. o dzialalnosci poiytku
onbliceneso i o wolontariacie

3. Rodai za&nia gubl'enegorl
Upowsaechnianie aktprnoJci fizycznej oraz kultury ludowej na terenie
GminvStanin oraz ooza nia.

4. Tytul zadanb prblkznqo
Utwonenie i przygotowanie do rozgrpvek pitkarskich druiyny
mlodzie2owei klubu ULKS -Bizon Jeleniec"

5. Termin reallzacii adenia prblkznqo2l Data
rozpoczecia

15.03.20120 Data
zakofczenia

15.05.2020

1. t{arya ofurenta {dr{, bnm prerlnr, tf,$n€r l0ajorrego Rejestru SaArep hrb innei ewidetcii, adres siedziby oraz
adres & korespondencii llaie$ iest hny od dresu shdziby)

Uczniowdri Ludowy Klub $portowy .Bizon' Jedetiec
Stowarzyszenie
Numer w KRS lub w innej ewidencii:27F0
Adres:
Jeleniec tf6
21.f22 Stanin
Adres email: rvsio?84f nteria.ol
Tel.695-590-106

2. lnne dod*kowe dane konta*toun, w
tym dane os6b uponninionyt{t do
skladanh nryiainlert dotWecVch oferty (np.
numer telefonu, adres pczty elektrmicznej,
numer faku, adres strony intemetorei)

Tomasz Softobwsld, tet. 695490-106, e+nail: ;yg!gl$@p[ap!



lll. Zakres nzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publkznqo proporotranegg do rea&acii wrar ze mkazaniem, w szczegdlnofci celu, miejsca iego
do urukorzvstanb wldadu osoboweso hrb

ramach realizacji zadania publicznego bqdziemy promowai dyscyplinq pifki noinej poprzez utworzenie

zieiowej i przygotowanie jej do udziafu w rozgrywkach pilkarskich. W ramach szkolenia nasi zawodnicy

i udzial w treningach pilkarskich, a takie w sparingach i meczach mistrzowskich. Miejscem realizacji zadani

e stadion w Jelericu oraz Orlik w Kosutach. Proponowane przez nas zadanie publiczne jest

nudy, telewizji czy gier komputerowych. Potrzeba prowadzenia tego typu dziatari wynika takie ze

zaleinienia od alkoholu, tytoniu i narkomanii wir6d mlodych ludzi, a takie braku zaspokojenia

i fizycznych, braku akceptacji w rodzinie czy szkole. Udziaf w oferowanych zajqciach stworzy real

zminimalizowania zachowari patologicznych w3r6d dzieci i mfodzieiy. Przy klubie dziala r6wniei

udowy ,,Mroczkowiacy", kt6rego inspiracjq jest folklor wyra2ony barwnymi strojami oraz piqknq ludowq

kultywuje tradycje i obrzqdy staropolskie. Otrzymana dotacja pozwoli na utworzenie mlodzieiowej

ilkarskiej, prowadzenie trening6w, przygotowanie druiyny do rozgrywek oraz promocjq gminy poprzez

I icznych i m prezach zespolu ludowego,, Mroczkowiacy".

realizacji zadania:

ie druiyny mtodzieiowej,

treningi pifkarskie,

wyjazdy zespofu ludowego,,Mroczkowiad' na imprezy okolicznoSciowe,

zadania:

dzieci i mtodziei w wieku 11-18 lat

mieszkaricy Gminy Stanin

realizacji zadania:

ty sportowe klubu ULKS Bizon Jeleniec

ala sportowa w SP Jeleniec

boisko Orlik w Kosutach

kadrowe:

Tomasz Sokolowski-prezes klubu

Henryk Patucki-trener, instruktor pitki noinej

Mariusz Ciofek- trener, instruktor pifki no2nej

Antoni Mroczkowski- kierownik zespolu,,Mroczkowiacy"

Ba rtlom iej Lendzion-obsluga wolontariacka

rizeczowe:

sprzqt z ubieglych lat

obiektu sportowe

6rodki transportu



2. Zaldadane rezuhaty realiracji zadania publkrnego

przeprowadzanie regularnych treningow dla dzieci i mtodzieiy z terenu Gminy Stanin,

w rozgrywkach pitkarskich,

integracja uczestnikdw klubu sportowego z mieszkaicami Gminy Stanin,

gminy w Srodowisku zar6wno poprzez mecze pifkarskie, jak r6wnie2 wystepy zespolu ,,Mroczkowiacy"

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacii zadania publicznego {w pnypadku wiqkzej liczby koszt6w
istnieje moiliwoid dodania kolejnych wierszy)

tp.

Rodzaj kosztu Kosat calkowity
tzfl

do poniesienia
z *rnioskowanej

dotacjf)
{zl)

do poniesienb
:e Srodk6w
finansourych

wlasnych, Srodk6w
pochodzqcych z
innych frddel,

wkliadu osobowego
lub rzeczowegoal

{zl}

1. Praca trenera z druiynq mlodzieiowq 3m0 3mo 0

2.
Spnqt sportowy dla druiyny
mlodzieiowei -dresY i pilki

3500 3500 0

3. Gadiety promujqce gminq Stanin 2s00 2s00 0

4.
Pnejazdy zespolu ,,Mroczkowiaqf
na wvstepv artvstvczne

1fi)o 1(m 0

5.
Obsluga wolontariacka podczas
trenins6w i rozsrywek pilkarskich

1000 0 1(x)0

Kosztyog6lem: 11m0 1flno 1000

Oiwiadczam{-y}, 2e:
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyl4cznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty pnewidujemy pobieranie*/niepobieranie* Jwiadczed pieniqinych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie eraz zat4cznikach informacje s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega {-jq)*/zalega (-jq)* z optacaniem naleino{ci z tytutu zobowiqzad

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)+lzalega (-jq)* z optacaniem naleinoici z tytutu sktadek na

lub podpisy os6b upowainionych
do sktadania o{wiadczed woli w imieniu
oferenta)

t) 
Wrrtogi koszt6w og6lem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyd 10 oo0 zl.

a)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

Lri ' ',r

I .  
' ' ,


