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:
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEtO 018

Nr...

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty
Ortę naży wypełnć wyłącznie w błych pusth polach, zgodnie z insbukami ixnleszczonynhi pizy
orazw przypisach.
Zaznaczene gwiazdką, rp.: „pobnh7iapobiean oznacza, że naiaży skieśłć nMaściwą odpowiedź, pozostawłaąc „

prawidłową. Przykład. „pobieranie*/niepobieranie*

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Organ administracji publicznej, Wójt Gminy Lelów

do którego adresowana jest oferta

2 Tryb, w którym złożono ofertę Art. 1 9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

—

.f(i

4. Tytuł zadania publicznego Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Lelów”

Data I I Data 15.12.2018 r.5. Termin realizacji zadania publicznego21 t. zakończenia Jrozpoczęcia

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Ludowy Klub Sportowy „LELOyIA” W Lelowie
Lelów ul. Szczekocińska 31
2-235 Lelów
NIP: 949-193-49-97
Księga ewidencyjna klubów sportowych prowadzona przez starostę częstochowskiego pod numerem 13/KS.

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, I
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty I Grzegorz Sikora- prezes tel.501380641
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,I Marcin Dziura- sekretarz tel.604235767
numer faksu, adres strony internetowej) I

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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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

Klub sportowy „Leloyia” prowadzi drużynę piłki nożnej seniorów, która występuje w rozgrywkach o mistrzostwo B-klas

podokręgu częstochowskiego. Ponadto prowadzi drużynę młodzik D2, która występuje w rozgrywkach ligi młodzików.

Prowadzi również treningi dla dzieci w rocznikach 2010-2012 z terenu gminy. Środki finansowe pozyskane z dotacji

pozwolą na wyposażenie drużyn, a także zapewnienie wszystkich rzeczy, które są niezbędne do profesjonalnego

i bezpiecznego prowadzenia meczy i treningów. Zadanie realizowane będzie na obiektach sportowych w Gminie Lelów.



. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

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

do poniesienia

ze środków

finansowych

własnych, środkówdo poniesienia
Koszt całkowity z wnioskowanej pochodzącychLp. Rodzaj kosztu

(zł) dotacji34
( zł) z innych źródeł,

wkładu osobowego

lub rzeczowego4

(zł)

Przewóz dzieci i młodzieży na mecz ligowy Piast
100,01 1 100,0 -

liwice

yynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia
3 3 000,Of -2

Ila dzieci i młodzieży

3 500,00 3 500,00 -3 akup sprzętu sportowego

Dożywianie
dzieci i młodzieży na zajęciach

I 600,0 I 600,OC -portowych

Koszty ogółem: 9 200,04 9 200,0C -

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*/ofee,cł* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalegają3* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegatją)*/zalegają)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data 0.5
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.

K rzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie przez kulturę fizyczną i spor
terenie Gminy. Stwarzanie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.

SEKRETARZ ZARZĄDU
L.QYIA

Dziura

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


