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Wojewddrtwa OotnoSl^skiego we Wrodawlu 
KANCELARIA OGOLNARPW/107620/2018 P 

Data:2018-10-08

Wplyn5lo Q 8 'lO' 2018
RE/ |^pj'zADANiA p6°BLiCZNEG 0

UPROSZCZONA OFERTA

POUCZENIE CO do sposobu wvpetniania ofetty:
Ofert? nalezy wypetnid wyiqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonyml przy poszczegdinych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skre^lid niewta^ciwg odpowiedz, pozostawiaj^c 
prawidtowq. Przyktad: ^pobleranie^/niepobieranie***.

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

Zarz^d Wojewddztwa Dolnosiqskiego1. Organ admlnistracji publicznej, 
doktdf^ adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno^ci po^ytku
2. Tryb, w ktdrym ztozono ofert^

pubHcznego i o wolontariade
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczneji)3. Rodzaj zadania pubHcznego

Udziat w rozgrywkach w zakresie pitki siatkowej zertskiej4. Tytul zadania pubHcznego

12.11,2018 Data
zakohczenia

31.12.2018Data
rozpoayla

2)5. Termin realizacji zadania pubHcznego

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-dw), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S^dowego lub innej ewidencji/ adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby)

Klub Siatkarski Milicz, Stowarzyszenie kultury fizycznej, KRS 0000062203 
56-300 Milicz; ut. Armii Krajowej 7

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainionych do 
sMadania wyjainierS dotycz^cych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektroniczne], 
numer faksu^ adres $bor>y ifitefnetowei)_______

Martin VLK 536 777 447 
Anna Krysiak 661155701 
anna_krysjak@>onet.eu

ill. Zakres rzeczowy zadania pubHcznego

1. Opis zadania pubHcznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegdinoki celu, miejsca jego 
reallza^l, grup odbiorcdw zadania oraz przewidywanego do wykorzystanla wkladu osobowego lub fzeczowego 

Klub siatkarski w Miliczu prowadzi systematyczne szkolenie dzieci i mtodziezy zedskiej w zakresie pitki siatkowej -

treningi 3 x w tygodniu po 2 h. Druzyny mtodziczek i Juniorek bior^ udziat w rozgrywkach pod patronatem

Dolno^lqskiego Zwi^zku Pitki Siatkowej we Wroctawiu, jak rdwniez uczestnicz^ w turnlejach towarzyskich oraz

sparingach.

Celem nadrz^dnym naszego klubu jest propagowanie zdrowego trybu zycia, rozwijanie pasjl I umiej^tnoki 

zawodniczek klubu oraz integracja rdznych irodowisk.

Bezpo^redniml odbiorcami b^d^ zawodniczki Klubu siatkarskiego ok 30 osob, oraz po^rednio mieszkahcy gminy 

Milicz ( kibice ), trenerzy, SQdziowie i kazda osoba zaangazowana w realizacji zadania .

1) Rodzaj zadania zawiera w zakresie zadart okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialalnoSci pozytku 
pubHcznego I o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie moze byC dtuzszy niz 90 dni.2)
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Udzial w treningach i rozgrywkach zapewni mfodym siatkarkom nabranie
novs/ych doswiadczen sportowych, 

zaoferuje nowe rozwojowe bodzce, a takze b^dzie doskonaf^ okazj^ do oceny swoich umiej^tno^cl sportowych.

Zawodniczki b^dq brafy udziai w rozgrywkach zgodnie z kalendarzem Dolnosiqskiego zwi^zku Pifki Siatkowej, 

lurnlejach towarzyskich oraz sparingach.

2. Zaktadane rezuitaty realizacji zadania publicznego

Naszym celem jest osl^gni^cie trwatego rezultatu naszych dziatart, uiwiadomienie zawodniczkom 

podejmowania wszelkich dziatan 

doiwiadczonych zawodniczek klubu.

potrzeby

polu aktywnoki fizycznej, wyszkolenie sprawnych, zdolnych ina

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszei liczby 
istnieje mozitwoid dodania kolejnych wierszy)

kosztdw

Rodzaj kosztu Koszt catkowity do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji

do poniesienia 
ze irodkdw 

finansowych 
wtasnych, irodkdw 

pochodzacych z 
innych zrddel, 

wkiadu osobowego 
lub rzeczowego

(zt)
3)

(zl)
Lp.

4)

M
Obsfuga s^ziowska 1000,00 800,00 200,001

transport 2000,00 1800,002 200,00

Sprz^t sportowy 7000,00 6500,00 500,003

10000,00 9100,00 900,00Koszty ogdiem:

Oiwiadczam(-y), 2e:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziaialnoici pozytku publicznego oferenta;
2} w ramach skladanej oferty przewidujemy pebtewiie'/niepobieranie* iwiadczed pieni^znych od adresatdw zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje zgodne z aktualnym stanem 

i faktycznym;
4) oferent*/ofe»«*i* sktadajacy niniejszq oferty nie zalega (-j^)*/zalGge (-jq)* z optacaniem naleznoSci z tytutu zobowiqzart

podatkowych;
5) oferent*/ete4e«ci* sktadajacy niniejsz^ ofertQ nie zalega z opiacaniem naleznoici z tytutu sWadek na

ubezpieczenia spoteczne.

prawnym

3}
Wartoi(! kosztOw ogOlem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyd 10 000 zl. 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

4}

2



I

KLUB SIATKARSKI 
"MILICZ"

ul. Armii Krajowej 7. 56*300 Milicz 
lei. 536 777 447 

NIP916-12-81-865
(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowaznionych 
do skladania oiwiadczeri woli w imieniu 
oferenta)

05.40. iOiSr.Data

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S^dowym - potwierdzona za zgodnoi^ 

z orYginatem kopia aktualnego svyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.
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