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oFERTA REALlzAcrlZADANIA PUBLICZNEGo

1
POUCZENIE co do sposobu wype{niania oierty:
ofertq naleiy wypelnid wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pny poszczeg6lnych polach
oraz w pnypisach.
Zarnaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieraniet/niepobieranie+" oznaczr, ie naleiy skre(lid niewlaiciwq odpowiedf,
pozostawiajqcprawidlowq. Przyklad:,,pob'ierani etlnrepebierani6r,.

l. Podstawowe informacie o zloionei oterae

1. Organ administracii publicznej,
do kt6rego Jest adresowana oferta

W6jt Gminy Tomice

2. Rodzaj zadania publicznegou Wspieranie i upowszechrnia n ie kultu ry fizycznej

ll. Dane oferenta(-t6w)

1.Nazwaoferenta(.t6wt,iormaprawna,numerwKrajorrymRejestrze5qdorrymt,uinnqffi
_ unyw, adres do korespondencji, adres e-mail, numertelefonu

Uczniowski Klub S portowy,,Jaguaf ' w lllloinikac h
numerw rejestze: 29 starostwo Powiatowe w wadowicach
Woiniki ul.: Wadowicka 133, 34-103 Woiniki

2. lDane osoby upwainbnej do sktadanla
wyJaSnieri dotyczlcych oferty {np. imiq i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

1. Palel Bryta - prezes tel. 693427 457,

pawelbryla@poczta. onet. pl

2. Lidia Wilk - sekretarz
Statut UKS,,Jagua/'
Par. 1.8 pkt. 5.

!7 okresie pomigdzy ;rosiedzeniami Zarzqdu jego uprawnienia
przysluguj4 Prezesowri dzitl"ai4cemuwsp6lnie z Sekretarzem.

'l Rodzal zadania zawiera siq w zakresie zadari okreSlonych w art.4 ustawy e dnia 24 hirietnia 20O3 r. o dzialalnojci poiytku
publicznego i o wolontariacie {Dz. U. z 2018 r. po2.450, z p6in. zm.).



lll. Zakres zadaniarreczotllry

1. Tytut radanh publicrnego Program Klub 2019

2. Termin realizacji zadania publicznqgo2) Data
rozpoczecia

10.10.2019 Data

zakoriczenia
15.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania(wrar ze wskazaniem mieisca jego realizacjl)

Zadanie publiczne bqdzie realizowane na sali sportowei pny sp w woiniractr.
irodki finansowe wykorzystane bqdq na czgSciowe na pokrycie wkladu wlasnego klubu Jagua r z ptzeznaczeniem na

rrowadzenie zajqd sportowych oraz zakup sprzqtu sportowego. Na caloSi realizowanego zadania ktub poryskal kwotq

10,000 zl, kt6ra wraz z wkladem wtasnym bqdzie przeznaczona na szkolenie dzieci i mlodzieiy z Gminy Tomice

nr zakresie tenisa stotowego.

-1

Nazwa rezuhatu
Planowany poziom osiqgnlqcftl

rezuhatdw (warto66
doceloua)

Spos6b monitorowania rezultat6dtrillo
informacji o osiqgnQchr wskainlka

Mistrzostwo Gminy Tomice w tenisie
stotowym w ramach Sl5

Finai SIS indywidualnie i

dru2ynowo
Dzienniki zajq6, dyplomy

Awans do p6tfinalu powiatowego w
tenisie stolowym w ramach SIS

Miejsce w pierwszej trojce Dzienniki zajqi, dyplomy

Awans do finalu powiatowego w tenisie
stotowym w ramach SIS

Miejsce w pierwszej sz6stce Dzienniki zajqg dyplomy

5.Kr6tkacharalterystyka0ferenta,le8odoswladczeniawreatizaciid,ia,.6

nauczycielem wychowania fizycznego. Pracujq w Szkole Podstaworrr,ej w Woinikach 19 lat gdzie jestem niuczycielem

wychowawcq. Ciqgle doskonalq sw6j warsztat pracy w zakresie zespolowycl'r gier sportowych, co aktytizuje dzieci i mlodzie2 do

bywania i doskonalenia umiejgtno$ci sportowych. Jak co roku prowadzq zajgcia sportowe w ramach sekcji sportowych w klubie.

2018 roku wlqczyliSmy nowq sekcjq tenisa stotowego. Zajqcia prowadzq doiwiadczeni trenerzy i instruktony. UKS Jaguar dziata

Szkole od 2005 roku. Klub ma do6wiadczenie w realizacji tego typu zadafi, r6wniei we wsp6lpracy z Urzqdem Gminy.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacii zadania publicznergo

[p. Rodzaj kosztu Warlo6t
PLIV

Z dotadi Z innych
lr6det

1. Prowadzenie zajqd sportowych 600,00 600,00 0
2. Zakup sprzgtu 400,00 400,00 0
3. Koszt 3
4. Koszt 4
5. Koszt 5

Suma wszystkich koszt6w realizacii zadania 1000,0t) 1000,o0 0

2) Termin realizacji zadania nie moie byi dtuiszy nii 90 dni.



V. Ofiriadczenia

O$wiadczam{-my), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego
oferenta{-t6w};

2) pobieranie Swiadczed pieniqinych bqdzie siq odbywad wyQcznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalnoJci poiytku
publicznego;

3) oferent*/o'fierrencl+ skladajEcy niniejszq ofertg nie zalega(-jq)*/zalega{-jfl' z opiacaniem naleinoJci z tytutu zobowiqzafi
podatkowych;

4) oferent*/o*erttrcilskladajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jd?z.l€${.i.1)* z oplacaniem naleinoJci z tytutu skladek na
ubezpieczenia spoteczne;

5)danezawartewczqScillniniejszejofertysqzgodnez@*flnnqwlafciwqewidencjq*;
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zaQcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym ifaktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i pzekazywaniem danych

osobowych, a takie wprowadzaniem ich do s'ystem6w informatycznych, osoby, kt6rychdotyczq te dane, zloiyiy stosowne
oiwiadczenia zgodnie z pzepisami o ochronie danych osobowych.

(podpis osoby ufowainionejlub podpisy
os6b upowa2nionychdo skladania oSwiadczeri
woli w imieniuoferent6w) 'ft',fi'ff;:;Xii::X*,
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1 10,,,*,,

EZE


