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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
Organ administracji publicznej,*
do którego adresowana jest oferta

Urząd Gminy Zwierzyn

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wołontariacie ^^^, .^^ ^^.-^^m^^,

3. Rodzaj zadania publicznego^)
Kultura fizyczna
4. Tytuł zadania publicznego

Organizacja Wyścigu Kolarskiego Przełajach o Puchar Wójta Gminy
Zwierzyn

,5. Termin realizacji zadania publicznego^*

Data
10.10.2017

ata
^zakończenia

30.11.2017

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego iub innej ewidencji, adres siedziby oraz

Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy w Zwierzynie ( LMKS) ,
EK 1.2001 Starostwo Powiatowe Strzelce Krajeńskie,
66-542 Zwierzyn ul. Wojska Polskiego 8
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Andrzej Wiśniewski 604 051 975 , 95 7617580 w. 31,
fax: 95 7617105

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego iub rzeczowego

Powiatowa Kolarska Liga Międzyszkolna oraz Organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w Przełajach
o Puchar Wójta Gminy Zwierzyn dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych z
:erenu całego kraju odbędzie się po raz XXXVII. Jest to cykliczna impreza zaplanowana w kalendarzu imprez
Polskiego Związku Kolarskiego w kategoriach- żakini, żak, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior
młodszy, junior. Wydarzenie zachęca dzieci, młodzież i ich rodziców do czynnego uprawiania sportu lub
turystyki rowerowej. Klub zapewnia obsługę wyścigu, gorący posiłek i skromne nagrody. Zadanie będzie
realizowane na terenie przylegającym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwierzynie ul. Strzelecka 4. Nasza
nicjatywa cieszy się zainteresowaniem Klubów z terenu całego kraju oraz mieszkańców Gminy.

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

. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

elem zadania publicznego jest podjęcie działań zmierzających do aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży
terenu nie tylko Gminy Zwierzyn polegającej na:
-popularyzacji kolarstwa wśród dzieci i młodzieży,
-zagospodarowaniu czasu wolnego,

-wyłonieniu najlepszych,
-przeciwdziałaniu patologii poprzez ukazanie sportu jako sposobu na życie,
-pokazaniu, że wysiłek i upór prowadzi do sukcesów,
-poprawie sprawności koordynacyjno-ruchowej,

-„oderwaniu" dzieci i młodzieży od komputera i telewizora,
-przeprowadzenie wyścigu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
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Koszt nagród finansowych
Koszt nagród rzeczowych i pucharów
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Gorący posiłek - przygotowanie
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Materiały do obsługi wyścigu
Plakaty, wykonanie dyplomów i
ogłoszenia na stronie internetowej

Nadzór nad przeprowadzeniem zawodów
Koszty ogółem:
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Oświadczam(y), że:
1)proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2)w ramach składanej oferty przewidujemy pobićranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3)wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4)oferenf/oferencif składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalcga(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
odatkowych;
noi* składający niniejszą ofertę nie zalegaQą)*/zalogaGq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
a społeczne.
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CL..ul. Wojska Polskiego 8
66-642 Zwierzyn
Regon 21117^835, WiPSS^26-99-183
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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.

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

