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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PiWSKHWIKp.,.,
ZflMcanikdw: . . .Dn. 3 1 -07- 2013

!losczatacznik(Jw ,.
podpis

Data i miejsce ztozenia oferty
(wypetnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPpLNA1'

ORGANIZACJI POZARZADOWEjr YCHVPODMinTi if &M q \rj^PYM IYCI nMOWfl w nrr a

IOWOLONTAPIACIE (Dz. U. z2010 r. Mr 231 poa-4€36)i) UUUU^feW
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO '

Przeciwdziatanie uzaleznieniom ipatologiom spotecznym
(rodzaj zadania publicznego2>)

Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na ktorym beda. prowadzone zaiecia
profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym zelemental za^sportowo

rekreacyjnych dla dzieci i mtodziezy.
(tytut zadania publicznego)

w okresie od 13 do 31 sierpnia 2013r.

WFORMIE
POWIFFTFMM PCALIZACJI ZADANIA PUBLICZNCQQWSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO1*

PRZEZ

Burmistrza Bychawy
(organ administracji publicznej)

sktedana na podstawie przepisow dziatu II rozdzialu 2ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r
o dziatalnosci pozytku publicznego io wolontariacie

I. Dane oferenta/oferontow1)3>

1) nazwa: Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT"

2) forma prawna:4'

(x) stowarzyszenie ( )fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( , koScielna jednostka organizacyjna
( ) spofdzielnia socjalna ( ) jnna...

l



3) numer wKrajowym Rejestrze Sqdowym, winnym rejestrze lub ewidencji:5)
Stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadz^ce dziatalnosci gospodarczej zarejestrowane pod
nr 17 przez Starostwo Powiatowe w Lublinie

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 16 marca 2004 r.

5) nr NIP: 713-24-97-975 nr REGON: 431211720

6) adres:

miejscowosc: Bychawa. ul.: Sportowa 8

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: -.

gmina: Bychawa powiat: Lubelski

wojewodztwo: Lubelskie

kod pocztowy: 23-100 poczta: Bychawa

7) tel.: 606 529 940 - Prezes klubu, 506 165 080 - Skarbnik faks: -

e-mail: lhbvchawa@wp.p| http://www.blksgranit.futbolowo.pl

8) numer rachunku bankowego: 91 8685 0001 0000 0143 2000 0010

nazwa banku: Rejonowy Bank Spoldzielczy w Bychawie

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow1>:

a) Adamczyk Mirostaw - Prezes klubu.

b) Ozimek Jacek - Skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organ izacyjnej bezposrednio wykonujcjcej zadanie,
o ktorym mowa w ofercie:9>

nie dotyczy

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnieh dotyczcjcych oferty (imi? i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Ozimek Jacek, tel.kom. 506 165 080



12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:

a) dziatalnosc nieodptatna pozytku publicznego "

1. Uswiadomienie mtodziezy o zagrozeniach wspofczesnego zycia, tj. narkomanii,
alkoholizmowi, nikotynizmowi, otytosci, braku ruchu.

2. Popularyzacja pifki noznej wsrod uczestnikow obozu
3. Aktywnywypoczynek w czasie wolnym od zaj?c lekcyjnych

b) dziatalnosc odptatna pozytku publicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci1> prowadzi/prowadzq1) dziatalnosc gospodarczej:
a) numerwpisu do rejestru przedsi^biorcow nie dotyczy

b) przedmiotdziatalnosci gospodarczej

nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej10)

nie dotyczy

III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Zorganizowanie obozu profilaktycznego wdniach 13-19 sierpnia, na ktorym b?dq prowadzone zaj^cia
profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zaj?c sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
mtodziezy

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutkow

Zagrozenia dla dzieci imtodziezy szkolnej wpostaci spotecznych patologii takich jak: nikotynizm,
narkomania, alkoholizm, uzaleznienia od komputera. Brak Swiadomosci mtodych ludzi o
wyst?pujqcych zagrozeniach i ich negatywnych skutkach dla organizmu



3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Grup? stanowi 17 mtodych zawodnikow Bychawskiego Ludowego Klubu „Granit", b«?dc[cych wwieku
13-16 lat. Wszyscv sa mieszkancami aminv Bvchawa

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacjc} zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem wjaki sposob przyczyni si? to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania.11)

nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent/ofefenoi1) otrzymal/otrzymali1* dotacj? na
dofinansowanie inwestycji zwiajzanych z realizacjcj zadania publicznego z podaniem inwestycji,
ktore zostaty dofinansowane, organu ktory udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11>

nie dotyczy

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Popularyzacja dyscyplin sportu, w szczegolnosci pitki noznej, zach^canie dzieci i mtodziezy do
wyczynowego uprawiania sportu jak rowniez do aktywnego wypoczynku. Jednoczesnie przeciwdziatanie
patologiom spotecznym: narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, uzaleznien od komputera.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Osrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Pszczeliniec" 22- 440 Krasnobrod, ul. Wczasowa 23.



8. Opis poszczegolnych dzialari wzakresie realizacji zadania publicznego12'

Planowana data obozu: 13-19 sierpieh 2013r. Zaktadana liczba uczestnikow obozu - zawodnikdw
BLKS „Granit" - 15 osob, plus 3opiekunow wtym 2trenerow Bychawskiego Ludowego Klubu
Sportowego „Granit" wBychawie oraz 1osoba posiadajaca kwalifikacje wdziedzinie profilaktyki
uzaleznieh. Transport busem na trasie Bychawa - Krasnobrdd - Bychawa, noclegi iwyzywienie w
Osrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Pszczeliniec" wKrasnobrodzie. Zajecia sportowe odbywac sie
beda. na dodatkowo wynajetym boisku. Planowane metody pracy zdziecmi imfodzieza. to: pogadanka,
wyklad, praca w grupach, gry izabawy.

9. Harmonogram13'



Zadanie publiczne realizowane w okresie od 13.08.2013 do 31.08.2013r

Poszczegolne dziatania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14^

•wyjazd do Krasnobrodu,

- przyjazd do Osrodka,
zakwaterowanie,
• obiad

- trening, gra szkolna -
doskonalenie umiej^tnosci
pitkarskich,

kolacja,

- zaj^cia swietlicowe, integracja,
ksztattowanie dobrych relacji
migdzy rowiesnikami,
•cisza nocna,

• sniadanie,

- trening, cwiczenia doskonalqce
umiej^tnosci techniczne, gra
szkolna,
- obiad,

- piesza wycieczka do kaplicy sw.
Rocha,

kolacja,

- zaj§cia swietlicowe, pogadanka na
temat szkodliwosci uzywek na
organizm,
•cisza nocna,

• sniadanie,

- trening, ksztattowanie zdolnosci
motorycznych - wytrzymatosci, gra
szkolna,
•obiad,

- aktywnywypoczynek nad wodq,

• kolacja,

-zaj^cia swietlicowe, uzaleznienie
od komputera, dlaczego si^gamy
po alkohol, papierosy i inne uzywki,
• cisza nocna,

Terminy realizacji

poszczegolnych

dziatah

13.08.2013

9.00

11.00-12.00

13.00

15.00-17.00

18.00

19.00-21.00

22.00-7.00

14.08.2013

8.00

9.00-11.00

13.00

14.00-17.00

18.00

19.00-21.00

22.00-7.00

15.08.2013

8.00

10.00-12.00

13.00

14.00-17.00

18.00

19.00-21.00

22.00-7.00

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

dziatanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza

kadra opiekuhczo - wychowawcza



- sniadanie,

- trening, wewn^trzny turniej pitki
noznej, mate gry,
• obiad

- wyprawa do lasu, gry i zabawy
rekreacyjno - sportowe w terenie,

kolacja,

- zaj^cia swietlicowe, zdobywanie
umiej^tnosci komunikowania si? i
asertywnego zachowania, proba
wyjasnienia, diaczego robimy to,
diaczego pozniej zatujemy oraz co
zmusza nas do robienia tego,
czego niechcemy robic,
• cisza nocna,

• sniadanie,

- trening, ksztattowanie zdolno^ci
szybkosciowych organizmu,
doskonalenie rozegrania statych
fragmentow gry,
- obiad,

- aktywny wypoczynek nad wodq,

- kolacja,

- zaj?cia swietlicowe, konkurs
dotycz^cy uzaleznieh (praca w
grupach),

cisza nocna,

• sniadanie,

- mecze kontrolne - sprawdzenie
wtasnych umiejetnosci,
•obiad,

•gry i zabawy ruchowe,

- zaj§cia edukacyjne dotyczqce
agresji i przemocy,
•ognisko, chrzest obozowy,

•cisza nocna,

- sniadanie,

- podsumowanie obozu, rozdanie
nagrod, wykwaterowanie

powrot do Bychawy,

Rozliczenie zadania

16.08.2013

8.00

9.00-12.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

13.00

14.00-17.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

18.00

19.00-21.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

22.00-7.00

17.08.2013

8.00

9.00-12.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

13.00

14.00-17.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

18.00

19.00-21.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

22.00-7.00

18.08.2013

8.00

9.00-12.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

13.00

14.00-16.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

16.00-18.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

18.00-21.30 kadra opiekuhczo - wychowawcza

22.00-7.00

19.08.2013

8.00

9.00-11.00 kadra opiekuhczo - wychowawcza

11.00-13.00

do 31.08.2013 oferent



10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego15*

- przekazanie wiedzy o szkodliwosci uzywek iskutkow ich przyjmowania,
- doskonalenie umiej^tnosci pitkarskich,

- promocja aktywnego trybu zyciawolnego od uzaleznieh,

- przezwyci^zanie wtasnych stabosci.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzfllgdu na rodzaj kosztow
Lp Rodzaj kosztow16)

Koszty merytoryczne18) po
stronie BLKS Granit

Bychawa (nazwa
Oferenta)n)\

I. Koszty osobowe
1) wynagrodzenie
trenerow

2) wynagrodzenie
profilaktyka

III. Wynajem
1) obiektow sportowych
2) srodkow transportu
3) noclegi i wyzywienie

IV. Pozostate koszty
1) ubezpieczenie
2) prowiant na ognisko,
bilety wstepu, nagrody
itp.

Koszty obslugi20) zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne
po stronie BLKS Granit
Bychawa (nazwa
Oferenta)^:
1)
2)

30

10

7

400

20

20

1

60,00

E

N
"D
o

DC

60,00 godz.

150,00
2,50
360,00

30,00
500,00

dzien

km

osoba

osoba

ryczalt

Koszt

catkowity
(wzl)

1800,00

600,00

1050,00
1000,00
7200,00

600,00
500,00

z tego do
pokrycia
z

wnioskowanej
dotacji
(wzl)

0,00

600,00

1050,00
0,00
3550,00

600,00
200,00

z tego z
finansowych
srodkow

wlasnych,
srodkow

z innych zrodet,
w tym wplat i
opiat adresatow
zadania

publicznego17)(w
2fi

0,00

0,00

0,00
1000,00
3650,00

0,00
300,00

Koszt do

pokrycia
z wktadu

osobowego,
w tym pracy
spolecznej
czionkow

i swiadczeh

wolontariuszy
(wzl)

1800,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00



Ill Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji po stronie
... (nazwa Oferenta)^

1)
2)

IV Ogotem: 12 750,00 6 000,00 4 950,00 1 800,00

2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

3.1

3.2

3.3

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wtasne17>

Srodki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe wymienione
wpkt. 3.1-3.3)11'

wptaty ioptaty adresat6w zadania publicznego17'

srodki finansowe z innych zrddet publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje
z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17*

Pozostate - sprzet sportowy

Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna
cztonkdw)

Ogolem (srodki wymienione w pkt1-4)

6 000 zt 47,06 %

4 950 zt 38,82 %

Ozl

Ozt

Ozt

Ozt

1 800 zt 14,12%

12 750zt 100%



3. Finansowe srodki z innych zrode! publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota srodkow

(wzt)
Informacja otym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostat (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostat(-a)
jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia

w przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu ztozenia

niniejszej oferty

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, ktore mog^ miec znaczenie przyocenie kosztorysu:

Kosztorys zostal wyceniony w momencie sktadania oferty, moze on ulec zmianie w trakcie
realizacji zadania.

Klub b?dzie czynil starania o pozyskanie dodatkowych srodkow finansowych od sponsorow
(firm, osob prywatnych).

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Trenerzy BLKS „Granit" Bychawa: Stawomir Rozycki, Waldemar Kot posiadajqcy
kwalifikacje trenera II klasy b?dq prowadzili zaj?cia sportowe. Agnieszka Drqg - terapeuta
b?dzie prowadzita zaj?cia profilaktyczne.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Podczas realizacji zadania klub b?dzie korzysta* w wtasnych przyrzqdow i sprz^tu
sportowego.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, ktore z tych zadah realizowane byty we wspotpracy z administracji publiczne}).
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Organizacja obozow profilaktyczno - sportowych dla dzieci i mtodziezy w latach 2007 -
2011.

- Wspofdziafanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i mtodziezy w zakresie
pitki noznej i siatkowej w latach 2007 - 2012.

4. Informacja, czy oferent/efereoot1) przewidujefaj zlecad realizacje zadania publicznego wtrybie,
oktdrym mowa wart. 16 ust. 7ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. odziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

Nie przewidujemy

Oswiadczam (-y), te:

1) proponowane zadanie publiczne wcatosci miesci sie wzakresie dziatalnosci pozytku publicznego
oferenta/oferentow1);

2) wramach sktadanej oferty przewidujemy-pofeiefanie/niepobieranie1) optat od adresatdw zadania;
3) oferent/efefefloi1) jest/saj) zwiazany(-ni) niniejsza. oferta. do dnia 31 sierpnia 2013 r.;
4) wzakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, wtym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, ktorych te dane dotycza, ztozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa. zdnia 29 sierpnia
1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926, zp6zn. zm.);
5) oferent/GfefeneiD sktadajacy niniejsza. oferte nie zalega (-jq)/zaloga( jq)D z optacaniem naleznosci
z tytutu zobowia.zaii podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spoteczne1);

6) dane okreslone wczesci Ininiejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rojoctrom Sqdowym/wtasciwa,
ewidencja.1);

7) wszystkie podane wofercie oraz zatacznikach informacje Sq zgodne zaktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

11



^tVc^eS- J
(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osob upowaznionych
do sktadania oswiadczeh woli w imieniu

oferenta/oferentow1'

Data MiQ&,tQfo_

Zataczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa.dowego, innego rejestru lub ewidenciP*)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktadaja.cych oferte wspolna niz
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wtasciwego rejestru - dokument
potwierdzajqcy upowaznienie do dziatania wimieniu oferenta(-ow).

Poswiadczenie ztozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25>

l) Niepotrzebne skreslic.
^) Rodzajem zadania jest jedno lub wi?cej zadan publicznych okreslonych wart. 4ustawy zdnia 24 kwietnia
2003 r. odziatalnosci pozytku publicznego i owolontariacie. "wiemia
^Kazdy zoferentow sktadajacych ofert? wspolna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wtasciwe
4> Forma prawna oznacza form? dziatalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnei
okreslomj na podstawie obowiazujacych przepisow, wszczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osob^ pawn
.jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisow ostosunku Pahstwa do Kosc oaKatolfcSo
wRzeczypospohtej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz
JZ }t W° n°SC1 SUmie"m ' WyZnani3' je'eH ich cele statutowe 0beJ«4 Prowadzenie dziatalnosci
Sg^S^ ^^ °Ch0tniCZe ^ -« « ^ «** ~
5) Podac nazw? wtasciwego rejestru lub ewidencji.
J> Wzaleznosci od tego, wjaki spos6b organizacja lub podmiot powstat

Osiedle sofcctwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypetnic iezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane wobr?bie danej jednostki J

Nie wypetniac wprzypadku miasta stotecznego Warszawy

poarrD*:f^LC„7P6Lrdy *"lone ws,,tucie- pe<— •— ^ - -
n) Wypetnic tylko wprzypadku ubiegania si? odofinansowanie inwestycji.
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a SP? T! \C/?T? Zharmon°Sramem i kosztorysem. Wprzypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac
doktadny podziat dziatan wramach realizacji zadania publicznego mi?dzy skladajaxymi ofert? wsp61na
>Wharmonogramie nalezy podac terminy rozpocz?cia i zakohczenia poszczegolnych dziatah oraz liczbowe

okresleme skah dziatah planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. hczba swiadczeh udzielanych tygodniowo, miesi?cznie, liczba adresat6w)
14) Opiszgodny z kosztorysem. ''

l5>'Nalezy opisac zaktadane rezultaty zadania publicznego - czy b?da trwate oraz wjakim stopniu realizacja
zadania przyczym si? do rozwiazania problemu spolecznego lub ztagodzi jego negatywne skutki
wyn^o1zehUWZ8l?dnie ^^ Plan°Wane lMy' Wszcze§61no*ci zakuPu «** ^akupu rzeczy,
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
2Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane zcelem realizowanego zadania publicznego
20 YTP,rZypadku °ferty wsPolneJ koleJni oferenci dolaczaja do tabeli informacj? oswoich kosztach

Nalezy wpisac koszty zwi<jzane z obstuga i administracji realizowanego zadania, ktore zwiazane sa
f^SS °Charakt6rZe adminlstraC>'Jnym' nadzorozym ik-trolnym, wtym obstuga finansowj
21> Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie wumowie postanowienia, o ktorym mowa w8 16
ramowego wzoru umowy, stanowiijcego zafcjcznik nr 2do rozporzadzenia Ministra Pracy iPolityki Spotecznej z

Z- WSpr3Wie WZOrU 0ferty ' ramoweg° wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadaniaz'atrSSg™ SPraW°Zdania ZWyk°nania ^ zadanla- Dotyczy jedynie ofertywspierania'reatacj3
22> Informacje o kwalifikacjach osob, ktore b?da zatrudnione przy realizacji zadania publicznego oraz
SS3Sft33ST wprzypadku oferty wsp61nej nale* ™i»-zasoby *&~
23)

Np. lokal sprz?t, materiaty. Wprzypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujcjcych nimi oferentdw. '

wUnf ""^ M^^ *aktUalnym Stanem faktycznym iprawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostat
25) Wypetnia organ administracji publicznej.
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