UftZĄD MIASTA I GMINY
w Połańcu

OG.oS.WZZa.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranic*/niepobieranie*".

I.

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Urząd Miasta i Gminy Połaniec

3. Rodzaj zadania publicznego11

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Zajęcia sportowe dla uczniów 2022

4. Tytuł zadania publicznego

Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

2. Tryb, w którym złożono ofertę

1.05.2022r

Data
zakończenia

24.06.2022r

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek", ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec
UKS wpisany do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę pod numerem 7

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Ewa Lasota
601 567 537

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego________

Wsparciem w ramach Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej zostaną objęte dzieci z terenu
miasta i gminy Połaniec uczęszczające do szkoły podstawowej w Połańcu. Będą to uczniowie z klas III - VI
wyrażający chęć uczestnictwa w zajęciach. Planowane jest utworzenie trzech grup ćwiczebnych. Zajęcia będą

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

prowadzone systematycznie 2 razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej dla dla każdej z grup, co pozwoli na
osiągnięcie pożądanych efektów realizacyjnych. Zajęcia będą miały charakter ogólnodostępny i ogólnorozwojowy.
Zajęcia będą prowadzone od 1.05.2022 r do 24.06.2022 r. i będą się odbywały na sali gimnastycznej szkoły

podstawowej w Połańcu, której UKS Olimpek jest użytkownikiem.
Zajęcia będą prowadzone przez 3 doświadczone nauczycielki wychowania fizycznego, z ukończonym kursem

kwalifikacyjnym z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, kursami instruktorskimi z koszykówki, badmintona,
fitness.

Głównymi celami zadania będzie wdrożenie dzieci do systematycznego udziału w zajęciach sportowych,
wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy, korekcja wad występujących, a także poprawa wydolności
fizycznej, wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia ogólnorozwojowe, gry drużynowe połączone

z elementami gimnastyki korekcyjnej w sposób łagodny i przyjazny dla uczniów wdrożą do nawyku trzymania

prawidłowej postawy, skorygują wady.
Udział dzieci z różnych środowisk będą służyły integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport.
Wszystkie zajęcia odbędą się w reżimie sanitarno - epidemiologicznym.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- Profilaktyka wad postawy, oraz wyrobienie nawyku prawidłowej postawy poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń
- Korekcja występujących u dzieci wad postawy
- Organizacja pozalekcyjnych form ruchu dla wszystkich chętnych dzieci - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży
- Organizacja zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej,
- Włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej
- Wyrównywanie szans poprzez sport, przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji31
(zł)

Lp.

1.

Prowadzenie zajęć sportowych (obsługa instruktorska /
trenerska)

8 820,00

0,00

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4’
(zł)
8 820,00

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

4)

2

2.

Zakup niezbędnego sprzętu sportowego

Koszty ogółem:

2 500,00

2 000,00

500,00

11 320,00

2 000,00

11 320,00

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalego (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

..... ..............................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

■

Data.

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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