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1. OrSan adrninktracil pub$aznei
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Burmistrz Miasta i Gminy Blonie

do ktd@ro adresowana iest oterta
2.

? dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici potytku
Dubliczneso i o wolontariacie

Art. 19a ustawy

Tryb, w ktdrym zlorono oferte

ZADAI\IIE PUBI,TCZNE GMINY ALONIE W ZAI(RNSTE LTPOWSZDCENIANIA
KULTURY FZYCZNEJ T SPORTAI

3. Rodzai zadania Fublidnegou
4, Tytul zadanla publltzneSo

SEKCJA LEKKOATLETYCZNA W BIENIEWICACH

5. Termln reallzaaii 2adenia publlcunego4

Data
rozDoc2eda

27.09.2016

Data
zakoficzenia

20.12.20t6

ll. Dane oferenta G6w
1. l{azwa oferenta ({wl, to]ma prawna, numer Kr.iowego Rejeitru Sqdowego lub inn€i ewldencll, adres rledzlby o.az
adr€E do korespondencll (r€letl jest Inny od adresu sleddby)
Ucaiowski Klub Spofiowy,Bieniewicz,anl(a" , stowarzyszenie , m ewidencji 6,
nr NIP: l18-201-99-09 nr REGON:142192469
Bieniewice ul.: Bloriska 62 05-870 Btonie.
2. Inne dodatkowe dan€ kontektowe, w
tel.i 22 125-30-93 faks: 22 731-90{3 sp bieniewice@q!4qaryttp
prezes: Bartosz Piwowa$ki 723- )22-01 1 piwlo@wp.pl
tym dane os6b upowelnionydr do
sKadania wyjainiert dotwzacych oferty {np. mmer rachunku bankowego: 89 801 5 0004 005 I 3933 2050 0001
dazwa bar*u: Sp6Llzielczy Banl( Ogrodniczy filia Blonie
numer relefonu, adres poczty elektrcnicznej,
numer faku, adres st.ony internetowei)

t'

zadania publlcznego
Opis €dania publidnego p.oponowanego do realhacii wra! ze wskazaniem, tr szczegSlnoSal celu, mlqsca lego
odbiorc6w zadania oaaz oE€wldvwanero do wvkorzvstania wkladu osoboweso lub
ja lekkoa(etyczna w Ucaiowskim Klubie Sportow).rn Bieniewiczanka , ma na c€lu stworzenie
iczenia w kulturze fizyczlej, dzieciom kt6re nie majq predyspozycji b4dz zainteresowan grami zespolowymi , kt6rc

niezniemie populame. Niekt6re dzieci nie odnajdujq

sil w grach ,

gdzie wlmagana jest wsp6lpraca zespolowa

wyszkolenje tecbdczle. Nasza sekcja ma by6 altemarywe dla wszystkich, zar6wno chlopc6w jak i dziewczynek

zdolnych oraz tych mniej. Przed wszystkim chcemy zachgcid dzieci do aktywnego spgclzania wolnego czasu,
iqgnqd ich od komputem czy telewizora. Zdrowy tryb Zycia i systematyczny treDing pozwoli r6wniez walczyd z otylosci

pmblemem nadwagi

i

sdafete

l0

\

.

Dzieci z naszej szkoly majq juz drobne sukcesy lekkoatletycanego, chlopcy ze szkoly podstawowe

800 w etapie miedzy powiaro\qan oraz

zajlli 8

miejsce

r

Eojew6dzMie. Natomial w czworboj

zaj9li miejsce 2 w etapie mjgdzy powiato$.}m i 4 w finale wojew6dzkirn. Prowadz4c zajQcia lekkoat
od najrnlodszych

lal

mamy qzansf w przlszlosci uzyski\ ai jeszcze lepsze w),niki. moze oa$el na elapie og6lnopolskim

ramach tej sekcji powstanq 2 gnrpy treningowe w r6Znych kalegoriach wiekowych:

>
>

Crupa I ?-10 lat - uczriowie klas
Orupa

II l0-t3

I-m SP (dziewczyiki i chlopcy)

lat - ucniowi€ klas

IV-VI

SP

(dziewczy*i i chropcy)

i bd4 si9 odbywaly na kompleksie boisk bqdz sali gimnastycznej przy ZS im. Jana Pawla II w Bi€niewicach -2 nzy

iu dla kazdej z grup po

1,5

h.

Dodatkowo, najlepsi czlonkowie klubu bgdq brali udzial w dodatkowych zawodach

Lekkoatletycaych, kt6rc maj4 ra cale wylonienie najlepszych zawodnik6w w laaju.

' )Roduaj zadania zawiera siq w zakrcsie zadan okre3lonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalnosci po:!4ku publicznego i o
z
)Temin realtacji z.dania nie moie byadluirzy niigOdni.

2. Zakhdane rezuhaty realizacii zadania publlcznego

lrne rezultaty zadania publicaego

>
;
>
>
>
>

:

Rozwijanie og6ln€j spiarxnosci fizycaej

\auka elemenLon tecbnic.rlch

\

Iektoarletyce

Przygotowade do uczestnictwa w kulturze fizyczDej
Propagowanie akq'$nego stylu zycia omz zagospodarowanie wolnego czasu w formie akryrvnosci fizycmej

Integacja uczni6w z teren6w wiejskich o.az wdrozenie do sysrematycanego treningu.
Zmniejszenie problemu z otyloici4 omz nadmiemym spgdzaniem czasu przed komputerem.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w reallzacji zadania publlaznego (w przypadku wigkzej ticzby koszl6w istnieje moitiwoji
dodania kolejnych wierszy)

(osrt calkowlty

Rodzei kosztu

(zt

do ponlesieaia
wnioskowan€J

do poniesienia
ze Srodk6w

dotaclr'
(ul

wlasnych, Srodkdw

z

flnansowych

LP.

po<hodzacych z

lnnych

ir&el,

wkladu osobowego
lub neczowego')

lzll

Wynagrodzenie txenera (27.09- 3000,00
20.12.2016\ 7 5h x ok. 40 zl

I.

Wklad

2.

osobowy

(praca

3000,00

00,00

1000,00

00,00

1000,00

4000,00

3000,00

1000,00

wolontariuszv)
Koszty

ogtem:

1) proponowan€ zadanie publi€?ne bedzie reatizowane wliqcznie w zakresie dzialatnosci po2,!rku pubticznego oferenra;
2) w lamach skladanej oferty pn€widuj€my p€bie€{i€Yniepobi€ra n ie+ (wiadcz€n pienieinych od adresat6w zada nia;
3) wszystkie podane w ofer.ie oraz zatE€?nikach infomacje se lgodne z akhJalnym stanem
a)

ofercnt*/€f€r€*i'

skladajqc'y niniej5zn oferte nie lal€ga

(-je)./€lec+ficF

z

oplacaniem nale2noici z rytutu zobowtqu

a

f

pmwnym

podatkowych,

5) ofer€ntry€f€{€#i* ,kladajqcy niniejszn oferte nie zal€ga {-je*+el€se+h)t z optacaniem nate2nojci z twulu sktadek na ubezD'eczeni.
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Data

Rejestrze Sqdowym

zoryginalem kopia ahua Ine8o wy"ihsL"

'
'

'w

'wanosa koszt6wog6l€rn do poniesienia z dotacjinie moie pnekrcczyc 10
pnypadku wspa.cia r€alizacji zada nia pu bliczneso.
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