
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: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Powiatu Świeckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

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

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
86-100 Świecie
Al. Jana Pawła-II-8
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000279738

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Jarosław Czapiewski-691602978, Roman Więckowski-
503996905,wieckowskiroman55@wp.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczneji

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-09-27 Data

zakończenia 2021-12-20

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży
szkolnej obejmujący jednolity kalendarz imprez sportowych Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, zabezpieczenie
dojazdu młodzieży na zawody, koszty organizacji indywidualnych zawodów L.A o mistrza powiatu, organizacji
drużynowych zawodów w wieloboju L.A,
Organizacji biegów przełajowych, organizacji kompleksu gier sportowych (piłka ręczna, siatkowa, koszykówka, mini
siatkówka, unihokej, szachy, Festiwal sztafet, przygotowanie reprezentacji powiatu na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w piłce siatkowej, ręcznej, w lekkoatletyce, oraz zabezpieczenie obsady sędziowskiej, obsługi technicznej i
medycznej.
Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe, obiekty sportowe KS. Wda Świecie, Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu,
oraz obiekty sportowe na terenie Powiatu Świeckiego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Organizacja imprez sportowych i
prowadzenie powiatowego systemu
współzawodnictwa sportowego dla
dzieci i młodzieży szkolnej
obejmujący jednolity kalendarz
imprez sportowych Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego.

Organizacje 19 imprez sportowych -
festiwal sztafet, piłka nożna - 3
imprezy sportowe, sztafetowe biegi
przełajowe - 2 imprezy, tenis stołowy
- 3 imprezy, unihokej - 4 imprezy,
piłka siatkowa - 6 imprez

Listy uczestników zawodów, tabele
współzawodnictwa, informacje w
prasie

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

Od 21 lat Stowarzyszenie działa na terenie Powiatu Świeckiego, celem związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej
wśród młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie od lat współpracuje z urzędami z terenu Powiatu Świeckiego, wzorowo
wywiązuje się z powierzanych zadań. Organizacja może się też pochwalić wieloletnią współpracą z Powiatem Świeckim,
wieloma sukcesami na szczeblu wojewódzkim. Dzięki działalności Stowarzyszenia pogłębiane są zainteresowania
sportem, różnymi formami aktywności ruchowej. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Ryczałt sędziowski - Festiwal sztafet 600,00 zł

2 Ryczałt sędziowski - piłka nożna 400,00 zł

3 Ryczałt sędziowski - sztafetowe biegi przełąjowe 600,00 zł

4 Ryczałt sędziowski - tenis stołowy 400,00 zł

5 Ryczałt sędziowski - unihokej 800,00 zł
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6 Ryczałt sędziowski - piłka siatkowa 1 400,00 zł

7 Opieka medyczna 1 000,00 zł

8 Transport 1 000,00 zł

9 Wynagrodzenie organizatora sportu 1 000,00 zł

10 Wynagrodzenie księgowej 800,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:
1. 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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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.

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

..................................

Przypisy
1. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Generator eNGO Suma kontrolna: 678c 39d5 990e 2bbf 932e 0773 49a6 9392 

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1) Strona 4 z 4


	I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
	II. Dane oferenta(-tów)
	III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
	IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
	V. Oświadczenia

