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Data i miejsce złoŹenia ofeńy
(wypełnia organ administracji publicznej)

o F ERTĄo F E RTA WS Po LNA1 )

oRGANlZAcJl PoZARZĄDoWEJ('YCHyPoDMIoTU (-oW), o KToRYM (-YCH) MoWAWART' 3 UST' 3
USTAWY Z DNlA 24 KWlETNlA 2003 r' o DZ|AŁALNoSC| PoŻYTKU PUBLICZNEGo

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z2O1Ot.Nr234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieĄ w zakresie przeciwdziałania alkoholizlnowi,
narkomanii iprzemocy w rodzinie propagujących zdrowy styl zyc^ia z uwzględnieniem więzi rodzinnych.

\rodzat zadania publicznego'')

,,Ży! Zdrowo i spońowo''
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 02.11.2011r. do 16.12.2011t.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

(","n". 
"fillil$,?lj,t'pl, 

ori",n"; I

składana na podstawie przepisÓw działu ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działa|ności poŹytku publicznego i o Wolontariacie



Nie dotyczy
11) osoba upoważniona do składania Wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwjsko oraz nr telefonu
kontaktowego)

KamiI SiUdak 606-213-184 Robeń JUrkiewicZ 604-078_089

12) przedmiot dZiałalności poŹytku publicznego:

a) działalnoŚÓ nieodpłatna pożytku publicznego



13) jezeli oferent /oferencir) prowadzi/prowadzą]) działalnoŚć gospodarczą
a) numer Wpisu do rejestru przedsiębiorcÓW
b) pŻedmiot działalnoŚci gospodarczej

ll. lnformacja o sposobie reprez,entacji oferentów wobec organu administracji pubticznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej '''

Nie dotyczy

lll. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka chara zadania

Zadanie publiczne ,,Żyi Zdrowo i sportowo'' będzie realizowane W okresie od 02.11 '2O11r' do
16.12'2011l'w ramach tego zadania zaplanowaliśmy zorganizowanie i przeprowadzenie:

1' Turnieju SzkÓł Podstawowych z terenu Gminy Blizyn Z okazji otvvarcia boiska ''orlik 2012'' w
Mroczkowie.

2' Szkolnej ligi tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopcÓW ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bliżynie'

3. Szkolnej ljgi piłki siatkowej dla dziewcząt Gimnazjum W Bliżynie oraz uczestnictwo W zajęcjach
profilaktycznych.

Proponowane pzez nas zadanie to pokazanie zdrowego Stylu życia wolnó3o od użWvek' przemocy,
agresji' przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym (alkoho1izm' nikotynizm, narkomania) WŚrÓd
dzieci i młodziezy' zmniejszenle agresji'
Promocja Zdrowego i trzezwego stylu Życia

2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutków
Potrzeba Wykonania zadania publicznego pl'' ,,Żyj Zdrowo iSportowo'' Wynika z koniecznosci oojęcla
Wsparciem dzieci i młodzieŻy z grup ryzyka zwłaszcza, ]Żna terenie gminy BliŹyn brak jest ŚWietlic
socjoterapeutycznych czy opiekuńczo wychowawczych' w związku z powyższym proponujemy objęcie
programem grupy około 100 uczniÓw i uczennic z terenu gminy BliŹyn' Program ma na celu:

1' Popularyzację spońu jako zdrowego spędzania Wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
2' Zintegrowanie mieszkańcÓW gminy' poprawę kondycji fizycznej popzez ryualizaĄę sportową
3' RoŻładowanie napięÓ psychofizycznych dnia codziennego.
4' Wyrabianie WŚrÓd uczestnjkÓw poczucia odpowiedzialnoŚci, kolezeństwa oraz

WspÓłZawodnictwa W duchu fair-play'
5' Zwiększenie udziałU dzieci i młodzieŻy oraz osÓb dorosłych w aktn/lr'nym spędzaniu wolnego

czasu.
6' Trening umiejętnoŚci Życiowych' uczenie rozwiązywania konf|iktÓW komunikacji.

Wszystkie zajęcia wzbogacone będą o realizację zajęĆ profiIaktycznych.



Adresatem zadania publicznego sądzieci i młodzieŻ W Wieku 1O-16lat zamieszkująca W Gminie BIiżyn'
Trudna sytuacja rodzin, vlysoka stopa bezrobocia, problem naduzywania alkoholu, a w związku z tym
zauwazaIne elementy przemocy W rodzinie. Mimo trudnych sytuacji rodzinnych, młodzieŻ dąży do
rozwijanla swoich talentóW i zainteresowań popzez aktywne uczestnictwo W dodatkowych zajęciach
spońowĄ/ch '

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z rea|izaąązadania publicznego,
w szczeoóIności ze Wska7aniem W jaki sposÓb przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji
zadania.n)

3.O adresatów zadania

NIE DOTYCZY

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5lat oferenUoferenci1) otrzymał/otrzymali1} dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z rea|izaqą zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktÓre
zostały dofinansowane, organu ktÓry udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6' zakładane cele

Celem głÓwnym realizac.ji zadania publicznego jest propagowanie zdrowego stylu Życia, Wolnego od
uzywek i ptzemocy, wandalizmu, racjonalnego gospodarowania czasem wolnym
cele szczegÓłowe:

1' Zwiększenie akt}rwnoŚci młodzieży, rozwo) lizyczny i psychiczny
2. Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym jak alkoholizm' narkomania, nikotynizm
3' Wskazanie młodzieży aktywnych form Wypoczynku
4' Kształtowanie UmiejętnoŚcl wspÓłpracy W grupie
5' Zapobieganie Wykluczeniu Społecznemu

Powyższe cele zostaną Zrea|izowane poprzez zajęcia sportowe z piłki noŻnej' piłki siatkowej' tenjsa
stołowego wzbogacone o reaIizację programU profilaktycznego'

zadania ich real

Boisko ',orlik 2012'' W Mroczkowie oraz budynek Zespołu Szkół W Bliżynie'



Zajęcia profilaktyczne:
1. Pogadanka na temat: Trudna sztuka mÓWienia ''NlE''.2. Zdrow tryb Życja bez nałogóW
3. Spońowy tryb życia _ dIaczego ,,TAK''4' Skutki nałogÓW: narkotyki, alkohol, nikotyna'

Zajęcia sportowe:
1' Turnie.ju szkÓł Podstawowych z terenu Gminy Bliżyn z okazji otwarcia boiska ''orljk 2012'' W

lvlroczkowie.
2' Szkolnej ligi tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopcÓw ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum W

Blizynie.
3. Szkolne.| ligi piłki siatkowej dla dziewcząt Gimnazjum W Blizynie oraz uczestnictwo W zajęciach

profilaktycznych.
Zajęcia te mają na celu podniesienie umiejętnoŚci techniczno taktycznych z poszczególnych dyscyplin
sportowych' promowan je spońU WśrÓd mieszkańcÓW Gminy Bliżyn' integracja młodziezy i rodzicÓw z
ternu naszej gminy.

8.O działań w zakresie realizacii zadania publiczneoo12)

9. Harmonograml3)

10. zakładane rezuItaty realizacji zadania publicznego15)

ograniczenie ryzyka sięgania po młodzież po środki psychoaktywne' naoycle urnlejętnoso
kreatywnego i rac]onalnego gospodarowania czasem wolnym' przekazanie młodzieŻy jakie
niebezpieczeństwa sązwiązanych z naduŻywaniem ŚrodkÓW psychoaktywnych oraz poprawa kondycji
tizycznej, wdraŻanie do wspÓłzawodnictwa' poznanie swoich słabych i mocnych stron, WspÓłpraca W
grupie, samokontrola i samoocena.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.11.2011r. do 16.12.2011r.

Poszczególne dzi€iłania w zakresie

realizowanego zadania

publicznegola)

Terminy realizacji

poszczegÓlnych

działań

Oferent lub lnny podmiot odpowiedzialny za

działanie w zakresie realizowanego zadanja

pu b licznego

Zajęcia profilaktyczne

Turnie.j Piłki NoŻnój

Szkolna Liga Tenisa stołowego

Turniej Piłki siatkowej

02.11 - 15.11.11r

02.11 - 21 .11 .11r

02.11 -30.11.11r
4711 - 15.12.11r

Pani lrmina iviłodawska

Kamil Siudak, Robeń J urkiewicz

Kamil Siudak, Robert Jurkiewicz

Kamil Siudak, Robert Jurkiewicz



' lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów'o/

_9

B

;

Ł
,a
E
ó_

t

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego do
pokrycia
z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z tego z finansowych
środkóW Własnych'
środków
z innych Źródeł , W tym
wpłat iopłal adresalow
zadanra publicznego' ') 1w
zl)

Koszt do pokrycia
z Wkładu osobowego,
w lym pracy społecznej
członkóW
i śWiadczeń
wolontariuszy
(w Żł)

Kosztv
a"ryłorycrne'8)po
stloaie...(nazwa
Olerenta)''''.

1) Transport
2)Spzęt
potrzebny do
przeprowadzeni
a ząęc:
_stoły do tenisa
- rakietki
- piłeczki
_ piłki nożne
- piłki siatkowe
3)Nagrody:
- puchary
- nagrody
lzeczowe
4 Poczęstunek:

120

1

8

100
4
4

l5

lŻ
75

3,3 0

1500
37,50
I

95
125

50

2,00

km

szt.
szt.
szt.
sń.
sń.

sń'

sŻ.
s7i.

396,00

15 00,00
300,00
100,00
380,00
5 00,00

750,00

1024,00
250.00

3 
q6,00

1500,00
300,00
100,00
380,00
500,00

750,00

1024,00
250.00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

lt Koszly o0sługl
zadania
publicznego, w tym
koszty
adminjstracyjne po
stonie...(nazwa
O/brenra) ''.
1) .wynagrodzenie
trzech trenerów -
wolontariat
2)........

3 250,00 Os 750,00 0,00 0,00 750,00

It lnne koszty, w tym
koszty
Wyposażenia i

promocji po stronie

Ofererto)1s) :

1) ........
2) ... .....

ogółem: 5q50,00 5200,00 0,00 750,00



2. Przewidywane Źródła finansowania zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji
5200,00
zł 87 .39%

2 Srodki fjnansowe własne' ')
0zł 0%

3 Srodki finansowe z innych zrÓdeł ogÓłem {środki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.31rr)

0zł 00k
3.1 Wpłaty i opłaty adresatÓW zadania publicznego''

ozł 0%
3.2 Środki finansowe z innych ŹrÓdeł publicznych (W szczegÓIności: dotacje

z budŻetu państwa lub budzetu jednostki samorządu terytorialnego'
funduszy celowych' Środki Z funduszy strukturalnych)'''

0zł ov,
pozostałe''

Qzl 0%
4 Wkład osobowy (W tym ŚWiadczenia wolontariuszy i praca społeczna

członkóW) 7 50 '00zł 12.61%
5 ogółem (Środki Wymienione W pkt 1_ 4)

5950,00
zł 100%

3. Finansowe środki z innych Źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej .jednostki
sektora finansÓW publicznych

Kwota środkóW
(w zł)

lnformac.ja o tym, czy
Wniosek (ofeńa)
o przyznanie
ŚrodkÓW został (-a)
rozpatzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzonVGa)

Termin rozpatzenia -
w przypadku wnioskÓW
(ofert)
nierozpatrzonych do
Czasu złożenia
niniejszej oferty

nie dotyczy TAI(NtE.)

nie dotyczy TAKi NIE']

nie dotyczy TAK/NIE )

nie dotyczy TAK/NIE )

V. lnne Wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1' Zasoby kadrowe przewidr/r'ane do WykoŻystania pzy realizacji zadania publicznegoz2)

lrmina Młodawska - pedagog
Robeń Jurkiewicz _ naUczyciel WF
Kamil Siudak - nauczvciel WF

UWagi, ktÓre mogą mieĆ znaczenie pzy ocenie kosztorysu: Zakup sprzętu spońowego będzie
przeznaczony na realizację zajęĆ profilaktyczno, sportowo, rekreacyjnych rÓWnież w pzyszłości celem
propagowania zdrowego stylU Życia WŚrÓd dzieci i rnłodziezy oraz ich rodzicÓw' Zakupiony spŻęt jest
integralną częŚcią programU' pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczestnikom mozliwośÓ na WyrÓWnanie ich
szans Źyciowych poprzez kształtowanie aktywnego stylu Życia' przecjwdziałanie uzaleznieniom, rozwÓ.j
zainleresowań. Poprzez zakupienie sprzętu Spońowego podnjesiemy efektyvvnoŚÓ działań zarówno
profilaktycznych jak i aktywności sportowej'



2. Zasoby Żeczowe oferenta/oferentÓw1) pzewidywane do Wykozystania pzy realizaĄi zadania23)

Przyrealizacjiprojektuorganizatorzywramachwolon@
poszczegÓlne turnieje' rozgryWki oraz pogadanki profilaktyczne

3' Dotychczasowe doŚWiadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rcdząU (ze wskazaniem'
ktÓre z tych zadań reallzowane były We WspÓłpracy z administracją publiczna.

cykl turniejÓW piłki nożnej dla dzieci i młodzleŻy W Gminie Blizyn o8.o5 _13.06201or z Prosramu
Wspierania obszaróW Wiejskich'

9!!r t_'s" Spońowa _ lntegracja WokÓł Boiska z Programu lntegracji Społecznej 16'08-
30.09.2010r

4. lnformacja, czy oferenVoferenci1) pzewidu.jecąJ zlecaÓ realizację zadania publicznego w trybie'
o ktÓrym mowa w art' 16 Ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r' o_ óziałalności' pożytku 

-publiczńego

i o wolontariacie

Oferent nie przewiduje zlecenia realizacji zadania publicznego

oŚWiadczam (-y), że:

]) nr909n9'a19 zadanie publiczne W całości mieŚci się w zakresie działalnoŚci pożytku publicznego
oferenta/oferentÓw'':

?l W"rama9! składanej ofertł pzewidujemy pobieranie/n iepobieral.ie1) opłat od adresatÓw zadania;
3) o'erentioferenci'' jesVsą'' związany(-ni) niniejszą ofeńą do dnia '..''.'''''.''.'''.''''''.' ;

4) w zakresie zwi+anym z otwańym konkursem ofert' W tym z gromadzeniem' przetwarzaniem i
przekazyvvaniem danych osobowych, a takze Wprowadzaniem ich do systemÓw informatycznych ' osoby,
których te dane dotyczą, złoŻy'ły Stosowne oŚwiadczenia zgodnie z usiawą z onia z9 śierpńia ls9z i
:,"^"[:1'.:^1:y:l,Y'i!,Yil1D_1 ! ;'- ? 19i j \l ] 9 1 l ! ::,92P, z'p ÓŻn' z', ) :

:l^"j:1*:f::"]]:l-|..:Ę9^:lrrl':i^"j:i1-"_l"_19 ]:_'_1eg_a l-ją/zalegaCją)1) z opłacaniem należnoŚci z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne ):

!] ,!919' 9'lreslone w części l niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właŚciwą
ewl0enc]ą'';
7) wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osÓb upoważn ionych

do składania oŚWiadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentÓw1)

Załączniki:

o^t" tr) {L:"''ą-'(.^|/:( r



1. Kopja aktuaInego odpisu z Krajowego Rejestru sądowego' innego rejestru lub ewidencji2a)2' W pzypadku wyboru innego _sposobu reprezentaóji poońiotow Składa]ących 'ofertę 
wspÓ|ną nizWynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właŚciwego reiestru '-'dokumenr 

potrvierozi.1ący
upoważnienie do działania w imieniU oferenta(-ÓW)'

'] 1oa3jem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych okreśionych w al1. 4 ustau} Z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o
dzialalno(ci poĄIku publiclnęgo i o wolontariacię.
') KaŻdy z oferentow skladającyc} ofertę wspólną pIZędstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.'' Forma pra\Yna oznacza formę działalności organizac1i pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okeiJoną na
podstawię 

. 
obowiązujących przepisów, w szczegó|ności stowalzyszenie i fundacje, oór'y p.u*"" ijeanostti

organizacyjne działające na podstawię przepisów o stosuŃu Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do irrnych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaranc;alh wolności sumienia i
łyznania, jężeli ich cele Statutowę obejmują prowa<lzenię działalności po4łku [ublicznego, ucmiowskie klubv
spońowę, ochotnicZe straŻę pożarnę olaz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisaćinną.' Podać nazwe rłlaściwego rejestru lub euidencji'
'' W zależności od tego. rł jaki spośób organizacja lub podmiol po\Ąstal.
'' osiedlę, sofectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeŻeli zadanie
pubJiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednoitki.
o' Nie rł1pelniac u przypadku miasta stolecznego \Ąar\7aw)'
'' Po,y."y oddzia]ów teręnowych, placówek i innych jędnostek organizacyjnych ofelenta. Należy wypełnić jeśli
zadanie ma byc realizowane rł obrębię danej jeclnostLi organizac1jnej*)Nalezy okres1ic czy podstawą są zasady określone * statuci"' pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa'
Doryc,,y D Iko oleny r.tspólnej.
' Wypelnić qlko w przypadku ubiegania sie o dofinansouanie inrłerqcji.
" 9l'i: llj byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. w przypaaiu oferty wspólnej naleĄ wskazać dokładny
pod-zjał dzialań w ramach realizacji zadania publicznego mięazy ikłidającymi ofeltę wspóńą
''' W harmonogramię nalezy podać tetminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych łziałaIi oraz liczbowe okręś]enię
skali działań planowanych przy realizacji zadania pubJicznego (tzn. miar adek.,iatnych dla danego zadania puuticznego,
np. Jiczba świadczeń udzieJanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
'"' Opis zgodny z kosaorysem.

'') Nuleży opisać zakladane rezultaty zadania pub]icznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania
plzyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzijego negatn'/nę skutki'
'"'Nalezy uwzgJędnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
'^' Doryczy jedynie rł spierania zadania publicznego.
'"'NaJezy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicmego.
'") W przypadku ofeĘ wspóJnej kolejni oferenci dołączają do tabeli iiformację o swoich kósaach-_'' Należf Wprsać kosay ztviązane z obsługą i administracją realizowanego Zadania, które zwięane są Z
wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym' nadzorczym i kontrolnym, w tyn obsługą finansową i
prawną projektu'
2') Wypełnienie fakultatrvne umoŹliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w $ 16 ramowego wzoru
umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

..'''' w sprawie wzoru ofelty i ramowego wzoru unowy doty czących realizac1t iadania publicznego
o]'az WZoIu sprawoZdaoja z \łykonania tęgo zadania. Dotyczyjedynie ofeĘ wspierania realizacji źadania public'nego."' Informacje o kwalilrkacjach osób' które będą Zatrudnione przy realizac1i zadania publicznego, oraz o twalifikac]ach
Wolontariuszy' W przypadku ofeńy wspólne.j nalezy przypolządkować zasoby tadrowe io dysponujących nimi
ofelentóW.|) Np. lokul, sprzęt, matęriały. W przypadku oferty wspólnej należy pfzyporządkować zasoby rzęczowę do
dysponu j ących nimi oferentóW.
?]] otlpis'musi byt zgodny z aktualnyn stanęm fakfycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
"'Wlpelnia organ adm in irtracj i publiczrej.

l) Niepotrzebne skreślić'



STAROSTWO POWIATOWE
rł' SkarŹl'sl :'l_ Kanl iennej

ul. Konarskiego 20
26_. ] 10 s;::-.'jvś]]..-]a :mi.jrna

EK-r.4222.6.2011

WYPIS
Z EWIDENCJI UCZNIoWSKICH KLUBÓW

SkarŻysLo Kamienna, dnia 1 7. l0.20l l r'

SPORTOWYCH

Zaśwjad,cza się, że Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,CZARNI BLIZYN" został

\łpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przeżl Starostwo

Powiatowe w Skarżysku Kamierrnej pod pozycją Nr 15.

Do dnia dzisiejszego Klub nie zgłos1ł zaprzestania działalności.


