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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialaln056 nieodplatna pozytku publicznego
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ll. Informacja o sposobie reprezentacii oferent6w wobee organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnejrol
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lll. Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego Proponowanego do realizacji
1. Kr6tka charaKerystyka zadania publicznego
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2. Opis potrzeb wskazuj4cych na konieczno66 wykonania zadania publicznego, opis
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3. Opis grup adresat6w zadania publicznego
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4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji
pubficznego,

inwestycji z\niqzanych
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5, Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferenUoferenci'r otrzymal/otrzymali'r dotacjg na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z rcalizaciq zadania publicznego z podaniem
kt6re zostalv dofinansowane, orqanu kt6ry udzielil dofinansowania oaz
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6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego
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8. Opis poszczeg6lnych dzialari w zakresie realizacji zadania publicznego")
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9. Harmonogramrrl

zadanie pubticzne realizowane w okre
Poszczeg6lne dzialania w zakresie
realizowanego zadania
publicznegola)
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Terminy realizaQt 'Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
poszczeg6lnych
dzialanie w zakresie realizowaneqo zadania
publicznego
dzialah
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegor5l
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lV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:
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administracyjne po

stronie...(nazwa
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2) ........
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z linansowych
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zadania publicznegolT)
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Kosz do pokrycia
z wkladu osobowego,
w tym pracy spolecznej
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ir6dla finansowania zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacii
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Srodki finansowe wlasnelTt
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Srodki finansowe z innych 2r6del ogolem (Srodki finansowe wymienione

w pkt.

3.1-3.3)11)

wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznegolT)
Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lnoSci: dotacje

z budzetu paistwa lub budzetu iednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)1i)
pozostalel

4

T)

Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
czlonk6w)

5

3190"

Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)
100%

3, Finansowe Srodki z

Kwota Srodk6w

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

(w z0

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie Srodk6w
zn<tal l-a\

rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze

Termin rozpatrzenia
- w przypadku
wniosk6w (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania ptzy rcalizacii zadania publicznegoz)
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2. Zasoby zeczowe oferenta/oferent6wl)pzewidywane

do wykorzystania

pzy realizaqi

zadania23)
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3. Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
kt6re z tych zadah rcalizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).
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Informacja, czy oferenVoferencil) przewiduje(-q) zlecaC realizaciq zadania publicznego w trybie,
o kt6rym mowa w art. '16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego
i o wolontariacie
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OSwiadczamGy), 2e:
1) proponowane zadanie publiczne w calo6ci miesci sie w zakresie dzialalno6ci pozytku
publicznego oferenta/eferclrtowl):
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy €okrahi€lniepobieranier) oplat od adresat6w

zadania;

ZA r.t nnt {
3) oferenuo{etenei9 jesusqJ) zwi4zany(ni) niniejszq oferta do dnia ..4.i".i1 : (l'-11 .'
4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,
przetwazaniem i przekazyvvaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem tch do
system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczE, zlozyly stosowne
o6wiadczenia zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p62n. zm )',
5) oferenUofurencil) sktadajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-jq)/zalegaGjd') z oplacaniem
naleznoSci z tytulu zobowiEzah podatkowych/skfadek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreSlone

w

czesci

I

niniejszei oferty

se zgodne z *raieYrym-gde*rem'

Sqdowym/wlaSciwq ewidencjql);

7) wszystkie podane w ofercie oraz
prawnym i faktycznym.

informacje sq zgodne z aktualnym stanem
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upowaznionel
upowaZnionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu
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Il I]orutotticza 4
res. 1402149A7, N:P 118-18-06-114
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Zalqczniki:
I

.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SEdowego, innego relestru lub ewidencji'?a)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq wsp6lnE

z

Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wla5ciwego rejestru
potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w).

wynikajqcy

-

niz

dokument

Poswiadczenie zto2enia oferty25)

Adnotacje urzgdowe'u)

r)Niepotrzebne skreslii.

2Rodzajem zadania

jest jedno lub wiQcej zadai publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia

24

kwietnia 2003 r. o dzialalnogci pozytku publicznego i o wolontarjacie

3)Kazdy

z

oferent6w skladaiqcych oferte wsp6lnq pzedslawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaiq

wlasciwe pola.

,)Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozaz4dowej, podmiotu, iednostki organizacyjnej okreslonq na
podstawje obowiEzuj4rych pzipis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne iiednostki organizacyjne

dzialajqce

n;

podstawje pzepis6w

o

stosunku Paistwa

do

Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitq

Polskiej, o stosunku Pa6stwa do innych ko5ciol6w i zwiqzkdw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i
wyznania, je2eli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoscj po2ytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze stra2e po2ame oraz inne. Nalezy zaznaczye odpowiedniq forme lub wpisae inn4
s)Podad nazwe v,4asciwego rejeslru lub ewidencji.
6)wzale2nosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7)Osiedle, solectwo lub inna iednostka pomomicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nale2y M/ypelnii, ie2eli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obr9bie danejjednostki.
3)
Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy
n)
Dogciy oddzial6w teienowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelni6, ie6li zadanie ma by6
realizowane w obrebie danei jednostki organi2acyjnej
10)
Nale2y okreslia, czy podstawq sE zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy
iylko oferty wsp6lnej.
iirWypelni6 tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inweslycji
i,r Opis musi'bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej nale2y wskazai dokladny podzial
dzialah w ramaci realizacji zadania publicznego miQdzy skladajqcymi ofertQ wsp6ln4
13)
W harmonogramie nale2y poda6 terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych dzialah oraz liczbowe okreslenie skali
dzialah plan;wanych pey realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np liczba
Cwiadczei udzielanych tygodniowo, miesiQcznie, liczba adresat6w).
14)
Opis zgodny z kosztorysem.
,s)
Naletiopisad zaktadane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczynl
sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzijego negatywne skutki
,o Nalezy uraaglgdni6wszystkie ptanowane koszty, w szczeg6lnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzei.
i7)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
i3) Nale2ywpisac koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizow€nego zadania publicznego'
i'g)
W pripadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolqczai4 do tabeli informaciS o swoich kosztach'
,o) Naleit wpisai koszty zwiezane z obslugq i administraci4 realizowanego zadania, K6re zwi4zane sq z lvykonylvanlem
dzialari o charakteze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowq i prawn4 projeKu'
,i)Wypelnienie fakultatylvne umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktdrym mowa w S 16 ramowego wzoru umowy,
stanowi4cego zalqcznik nr 2 do rozporz4dzenia Ministfa Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 gmdnia 2010 r. w sprawie
wzoru otirty i ramo\^/ego wzoru umowy dotyczEcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania. Dotyczy iedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
2) fn-formade o t<w:atifkicjictr os6b, kt6re bedq zatmdnione przy rcalizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjaci
wolontarir.rszy. W przypa-dku oferty wsp6lnej nale2y pzyporz4dkowai zasoby kadrowe do dysponuj4cych nimi oferent6w.
,3)Np. lokal, sptgt, maierialy. W przypadku oferty wsp6lnej nalezy przyporzqdkowai zasoby rzeczowe do dysponuierych

-

nimi oferent6w.
Odpis musi byd zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostat wydany
publicznei.
'?' Wypelnia organ administracji

,4)

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNITGO
Wydzial O5wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
05-850 Orar6w Mazowiecki. ul- Poznafiska 1291133
TeVfax. 22 733-72- 4l . 22 733 - 72 - 42
www.pwz.pl. e - mail wydzialoswiaty@pwzpl

oK. 4221.2.1.2015
O2ar,5w'Mazow-iecki. dnia 09 stvcznia 2015 r.

WYCIAG
Z WPISANIA DO EWIDENCN
Uczniowskich Klub6w Sportowych i Klub6w Sportowych dziatajqcych w formie
stowarzyszenio, kt6rych statuty nie przew idui q dzialalnoici go spodarczei.

Nazwa:

UczniowskiKlubSportowy,,Beta"

Nr rejestru: 32

Data wpisu do rejestru : sierpieri 2005 r.

Siedziba: 05-870 Blonie, ul. Narutowicza 4
Sklad zarz4du:
1
Krzysztof Trochimiak

.
2.
3.
4.
5.

prezes
J6zefBolesta - zastQpca prezesa
Beata PotEpska * czlonek znzEJu
RenataKrzy2ak - czlonek zarzqdn
Andrzej Makaruk czlonek zarz4du

-

-

Spos6b prezentacj i:

Dw6ch czlonk6w ZNz4duw tym Przewodnicz4cy lub Sekretarz,
osoby na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zarz4d
Wydaje sip celem przedloZenia wladzom.
za zgodnoSi z rejestrem

Zd ?A*o"t"s'
i oua'At€^
UCZNIOWSI{I KTLIB SP(]Rd

,,8nTA"

05-870 Xl.nie, Ll llrrutort
res. 140214947, l. ? 118-

a

takZe inne

