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Zatctcznik nr 1

RPW/45025/2021 P 
Data:2021-05-10 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ nale2y wypetnli^ wy^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umiaszczonymi przy poszczegdinych polach 
oral w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka, np.: „pobieranie*/njepobteranie*" oznacza, ze nalezy skreilid niewtaiciw^ odpowiedz, pozostawiajqc 
prawidlow^. Przyklad: „pobleranie*/niopobioroniG*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ admlnistracji publicznej,
do adresowana oferta

2. RodzaJ zadania publlcznego^^

Zarz^d Wojew6dztwa Dolno^l^sktego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

tl. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub innej ewidencji, adres sledziby, strona 
WWW, adres do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu______________________________________________

STOWARZYSZENIE "MAtA UNIA" W ROSOCHATEJ 
Rosochata 65, 59-216 Kunice 
Numer KRS: 0000657584 
Tel. 601 338 344
jmcarparts2@gmail.com _______________________________

2. Dane osoby upowaznlonej do skfadania 
wyjainiei^ dotyczqcych oferty (np. imle I nazwisko, 
numer telefonu, adres pocztyelektronicznej)

Mateusz Forgiel
Tel. 601 338 344
jmcarparts2@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Aktywny przedszkolak - zaj^cia sportowe dia dzieci1. Tytuf zadania publicznego

Data 03.06,2021 r. Data
zakor^czenia

30,06.2021 r.2. Termln realizacji zadania publicznego^'
rozpoczecia |

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

telem zadania publicznego jest przede wszystkim propagowanie i krzewienie idei sportu, oraz zach^cenie dzieci do

aktywnoki fizycznej. Wobec panuj^cej sytuacji epidemicznej w naszym kraju, dzieci sp^dzajq mnostwo czasu przed 

ekranem komputera czy telefonu, popadaj^c w depresje, uzaleznienia, zatracaj^c umiej^tnosd komunikacji z drugim 

czlowiekiem, co moze mied negatywny wptyw na postawy spoteczne w przyszloki. Brak aktywno^ci fizycznej 

prowadzic do wielu chorbb cywilizacyjnych, w tym otybki, diatego tak wazny jest ruch na 5wiezym powietrzu, kt6ry jest 

najlepszym lekarstwem. Poprzez organizacj^ zaj^d sportowych dIa dzieci, chcemy zmienid ten stan rzeczy. Zalezy nam na 

wychowaniu mtodych ludzi, ktbrzy b^dq samodzieini, kreatywni, a sport b^dzie im si? dobrze kojarzyf i towarzyszyf w

moze

1) Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadarl okre$lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zm.).

2) Termin realizacji zadania nie moze byd dtuzszy niz 90 dni.



zyciu. Chcemy rozwingd w dzieciach pasj^ i zach^cid ich do aktywnego sp^dzania czasu na swiezym powietrzu, poprzez 

organizacjs dla nich zaj^d ogdlnorozwojowych.

Adresatem zadania sq dzieci z terenu powiatu legnickiego, w wieku 4-10 lat. W zadanlu uczestniczyd b^dzie ok. 150 

dzieci (chtopc6w i dziewczynek).

W ramach zadania nasze stowarzyszenie lorganizuje zaj^cia sportowe dla dzieci, w wybranych szkoiach i przedszkolach 

z terenu powiatu legnickiego. Zaj^cia poprowadzi osoba maj^ca przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistyczne 

(sportowe) oraz wolontariusz. Planowane jest przeprowadzenie pi^tnastu zaj^c (po 45 minut kazde). W czasie zaj^c 

chcemy poprawid ogolny rozwoj dzieci, zdolnoki koordynacyjne, ale przede wszystkim ukazad atrakcyjnoid sportu 

poprzez zastosowanie odpowiednich metod.

Na ten cel obligujemy si^ do zabezpieczenia sprz^tu sportowego oraz ^rodkdw ochrony i dezynfekcji.

Zaj^cia organizowane b^d^ w porozumieniu z dyrektorami szkol, z zachowaniem wszelkich irodkdw ostroznoici z 

powodu panuj^cej w kraju epidemii.

Dzialanie idealnie wpisuje si? w statut stowarzyszenla, gdzie jednym z punktdw jest wfainie wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej.

Zaj?cia organizowane b?d? w nast^pujqcych placowkach:

• Szkota Podstawowa w Bieniowicach,

• Szkota Podstawowa w Spalonej,

■ Zespdf Szkolno-Przedszkolny w Bartoszowie,

- Szkota Podstawowa w Prochowicach,

■ Szkota Podstawowa w D?biu,

- Szkota Podstawowa w W?grodnie,

■ Przedszkole w Kunicach,

• Szkota Podstawowa w Rui,

' Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Rui

• Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu.

4. Opfezaktadaovch rezultatdw realliac^ zadania publicznego

Planowany poziom osi?gni?cia
Sposdb monitorowania rezultatdw/irddto 

InformacJI o oslagnieclu wskainika
Nazwa rezultatu rezultatdw (wartoid

docelowa)
Zapewnienie mozliwo^ci udziatu 
zaj?ciach wszystkim ch?tnym

Zabezpieczenie mozliwoki Listy obecnoki, zgody rodzicdww
udziatu ok. 150 dzieci

Wzrost aktywnoki fizycznej wsr6d dzieci 15 zaj?d po 45 minut Liczba uczestnikdw

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego do^wiadczenia w realizacjl dziatad planowanych w oferde oraz zasobdw, ktdre 
wykorzysUne w reatUacH zadania

Stowarzyszenie „MAtA UNIA" w Rosochatej dziata od stycznia 2017r. Prowadzimy zaj?cia dla okoto 50 dzieci oraz 25 seniordw.

W 2020 roku otrzymaliimy dotacj? z Gminy Kunice w kwocie 49 OOOzt, lOOOOzt z ministerialnego programu KLUB, SOOOzt 

zadanie pt.: „Talentiada z Matg Uni?" w ramach konkursu ofert gminy Kunice oraz 2 OOOzt z gminy Ruja.
na



Klub w ci^gu roku organizuje liczne imprezy dia dzieci m.in: UNIA Talent Cup, Pifkarskq Talentiad^, Dzien Otwarty oraz akcje 

spoteczne, jak np. sprzqtanie z okazji Dnia ZiemI i wiele innych. Nasz^ misjq jest rozbudzad pasj^ do sportu, ale przede wszystkim 

Arychowywa^

zadaniu uczestniczyt b^dzie wolontariusz (posiadaj^cy licencjQ trenersk^), ktdry b^dzie pomagat I trenerowi w prowadzeniu zaj^d. 

Wycena pracy wolontariusza ~ llOOzf jest wWadem osobowym stowarzyszenia.

Wszystkie zajqcia prowadzone przez stowarzyszenie dIa dzieci sq nieodptatne.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartoid Z dotacjl Z Innych 
zrbdetPLN

1. Wynagrodzente trenera 2250 2250 0
2. Wolontariusz(wktad wtasny osobowy) 1100 0 1100
3.
4,
5.
Suma wszystklch kosztbw realizacji zadania 3350 2250 1100

V. Oiwiadczenia

Oiwiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzle realizowane wyt^cznie 
oferenta(-t6w);

2) pobieranie iwiadczert pieni^znych b^dzie sie odbywad wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoici pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oferewejJ skfadajacy niniejsza oferte nie zalega(-jq)* /-zalcgai )^* z opiacaniem naleinoSci z tytutu zobowi^zari 
podatkowych;

4) oferent* / ofefenet* skladajacy niniejsz^ oferte nie zaiega(-jq)* / ^^Ipfi^ji)* 2 optacaniem naleznoSci z tytutu skiadek
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^ici II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / mnq wtajeiwq ewidcncjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladantem ofert,

zakresie dziatalnoici pozytku publicznegow

na

tym z gromadzeniem, przetwarzaniem I przekazywaniem danych 
osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktbrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oiwiadczenia zgodnie z przepisairn o ochronie danych osobowych 

Stosvttr'/> s/ci»le tnia

NIP: ......e.j^^V;irowaTTrszefrte@n^aia-.anja4?J...

• ............ .

(podpis osoby upowatnionej lub podpisy 
os6b upowainionych do sktadania oSwiadczed 
woli w imieniu oferentdw]

w
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* w Rosochatoj 
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Zatqcznik.... do umowy nr

Zaktualizowana szacunkowa kalkuiacja kosztdw realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej 
liczby kosztdw istnieje mozliwoid dodania kolejnych wierszy}

LP- Rodzaj kosztu Wartoid PIN Z dotacji Z Innych ^rddel

1. Wynagrodzenie Trenera 2250 2250 0

2. Wynagrodzenie wolontariusza(wktad wiasny 
osobowy)

1100 0 1100

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 3350 2250 1100

Stowar/ys/enie „Mala Ifnia*’ 
« Ht>so';narcj

Rosochata 6?. 59-216 Kunice 
NIP 6912S214S3

e-mail: stowar7vszenie@mala-unia.pl
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