
Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (póz. 2055)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANJIA PUEJLIC^iyE^- 29?2
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: | L a:

białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami un(ieszqzonymi^rzyppszczęgolnyy5 p&lić6p-Ofertę należy wypełnić wyłącznie w
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. : "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/nicpobicranic't".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Gmina Wilkowice

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

l. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego11

II. Dane oferenta(-tów)

l. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, KLUB POSIADA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ l JEST STOWARZYSZENIEM WPISANYM DO
EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BIELSKIEGO POD
NR 39, Kod pocztowy: 43-365, Poczta: Wilkowice, Miejscowość: Wilkowice, Ulica: Samotna,
Numer posesji: 12, Województwo: śląskie, Powiat: bielski, Gmina: Wilkowice Strona www:
http://glks-wilkowice.pl/Adres e-mail: glks-wilkowice(5)o2.Dl Numer telefonu: tel. 788 467 544

2. Dane osoby upoważnionej do składania
Łukasz Pawlusiak
Adres e-mail: lpawlusiak(S)interia.pl

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Telefon: 604894372
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

l. Tytuł zadania publicznego WVJazd na Mistrzostwa Polski w futsalu

2. Termin realizacji zadania publicznego2'
Data 28.02. 2022
zakończenia

Data 27.01.2022

rozpoczęcia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Wyjazd zawodników klubu GLKSWilkowice na Mistrzostwa Polski wfutsalu kategorii U-15 do Lubawy

w dniach 27.01.2022-30.01.2022. Gminę Wilkowice reprezentować będzie drużyna składająca

się z 14 zawodników oraz 4 opiekunów.

Miejscem realizacji jest Lubawa w województwie warmińsko-mazurskim.

ll Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolanta riacie (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z późn. zm. ).

2) Tormin rpaliyani pariania nil

publicznego i o wolanta riacie (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z
2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa)

l wyjazd l wyjazd 18 osób

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Lista uczestników, dokumenty finansowe

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ
wykorzystane w realizacji zadania

Gminny Ludowy Klub Sportowy WILKOWICE istnieje od 1946 r.

Prowadzi działalność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w zespołowych dyscyplinach

sportowych.

Pracami Klubu kieruje 9 osobowy Zarząd, a każdy zespół sportowy ma swojego kierownika drużyny.

Do szkolenia zatrudniani są trenerzy i instruktorzy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Ponadto w drużynach młodzieżowych i dziecięcych w organizację treningów i zawodów

zaangażowani są rodzice uczestników zadania.

Klub posiada również doświadczenie w organizacji imprez biegowych oraz rowerowych w ramach

projektu - Beskid Mały na Sportowo.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu

l.

Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

Pobyt zawodników i opiekunów. 18 7200 5000
osób x 400 zł za pobyt.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7200 5000

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

l) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-Ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań



podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

PGStSEWZJEC.S GL , ' ^ Da".....̂ ?-??/...^?^...
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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