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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypelniania oferty:
Ofert^ nalezy wypetnic wytqcznie w biaiych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewlakiwa odpowiedz, pozostawiajgc 
prawidtow^. Przyktad; „pobieranie*/nlopobieranle*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

Zarzqd Wojewodztwa Dolnosiqskiego1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2. Rodzaj zadania publicznego^’

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Ludowy Klub Sportowy "Burza Bystrzyca" 
ul. Kosciuszki 60 
55-200 Bystrzyca
zarejestrowane w ewidencji klubow sportowych pod poz. 22, prowadzonej przez starost^ powiatu otawskiego 

N1P:9121758901
e-mail: ks.burzabystrzyca@gmail.com 
tel.: 607504925
Nr. Rachunku bankowego:55958500070010000020470001

2. Dane osoby upowaznione] do sktadania 
wyjasnieii dotycz^cych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marcin Bojakowski
Tel. 603707404
Email: marcin@bojakowski.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Bystrzyca Winter Cup1. Tytut zadania publicznego

31.12.2022 r.2.12.2022 r.Data
rozpoczgcia

Data
zakoriczenia

2. Termin realizacji zadania publicznego ’̂

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

[W ramach realizacji zadania publicznego w dniu 3.12.2022 roku zaplanowano organizacJe turnieju pitki noznej.

Nadrz^dnym celem realizacji planowanego zadania publicznego bedzie popularyzacja pifki noznej wsrod mieszkancow wojewodztwa dolnosiqskiego. 
Dodatkowym celem jest zwi^kszenie aktywnoki ruchowej oraz zagospodarowanie czasu wolnego szczegolnie wsrod dzieci i miodziezy, 
Nawiazywanie wi^zi spotecznych z rowiesnikami, ksztattowanie umiej^tnoki wspotpracy i przestrzegania zasad fair-play poprzez gry zespotowe.

1) Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadan okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.



W turnieju wezmq udziat dzieci i miodziez z Dolnego Sl^ska. Rekrutacja do turnieju odbywac si^ b^dzie poprzez rozestanie zaproszen do 
zaprzyjaznionych klubbw, jednoczesnie zadanie promowane b^dzie w mediach spotecznosciowych tak by umozliwic uczestnictwo jak najwi^kszej 
liczby druzyn. Jako organizator zapewniamy opiek^ medyczna oraz s^dziowska.
Szczegolny nacisk przez organizatorow b^dzie ktadziony na postpowanie zgodnie z duchem Fair Play.

Oswiadczamy, iz zapewniamy dost^pnosc architektoniczn^, cyfrow^ oraz informacyjno-komunikacyjnq osobq ze szczegolnymi potrzebami co 
najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost^pnosci 
osobom ze szczegolnymi potrzebami.
Dost^pnosc architektoniczna
Obiekt umozliwia dotarcie do wszystkich miejsc w ktorych realizowane b^dzie zadanie publiczne bez koniecznosci pokonywania barier 
architektonicznych.
DostQpnosc informacyjno-komunikacyjna
Informacja o zawodach jest dost^pna w mediach spotecznosciowych - Facebook, gdzie jest zatozone wydarzenie i na biezqco aktualizowane. 
Udzielamy rowniez odpowiedzi na pytania zadawane mailowo pod adresem ks.burzabystrzyca@gmail.com oraz telefonicznie +48603707404. 
Podczas przebiegu imprezy o wydarzeniach na biezqco b^dzie informowat spiker.
Dost^pnosc cyfrowa
Wszelkie informacje przed wydarzeniem dotyczgce organizacji oraz wyniki po przeprowadzeniu zadania dost^pne b^dq w mediach 
spotecznokiowych - Facebook, gdzie jest zatozone wydarzenie i na biezqco aktualizowane.

4. Opis zaMadanych rezultatow realizacji zadania publicznego_______________ ______________________________________________
Planowany poziom osiqgni^cia 

rezultatow (wartosc 
_________ docelowa)_________

Sposob monitorowania rezultatow / zrodto 
informacji o osiqgniQciu wskaznikaNazwa rezultatu

Wyniki i lista zgtoszonych uczestnikow, 
dokumentacja zdj^ciowa80%Organizacja turnieju dia 100 

uczestnikow
Wyniki i lista zgloszonych uczestnikow, 
dokumentacja zdj^ciowa

Zwi^kszenie aktywnoki fizycznej wsrod 
100 mieszkancow Dolnego Sl^ska 80%

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dzialah planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktore b^da
wykorzystane w realizacji zadania

Celem dziatania Klubu jest przede wszystkim propagowanie sportu, z naciskiem na pitk^ nozng, jako niezb^dnego elementu kultury fizycznej 
Igczacego pokolenia. Ma to na celu wsparcie prawidtowego rozwoju psycho-fizycznego u dzieci i miodziezy oraz zach^cenie do aktywnego sp^dzania 
czasu ludzi w roznych kategoriach wiekowych, rowniez tych starszych, czego idealnym odzwierciedleniem jest funkcjonujgca juz od blisko 10 lat 
druzyna oldboy's, zrzeszajqca ponad 30 regularnych cztonkow. Od wielu lat jestesmy organizatorem roznego rodzaju eventow sportowych oraz 
aktywnie uczestniczymy w turniejach/rozgrywkach organizowanych przez Gmin? lub okoliczne miejscowosci. Jak daleko mozna si^gn^c historic, tak 
dtugo jestesmy rowniez obecni w zyciu publicznym miejscowosci, starajqc si^ przekazywac dobre zyciowe wartosci, dotyczqce pomocy 
potrzebujqcym, efektywnej wspotpracy oraz zaangazowania w trosce o wspolne cele. Doktadamy wszelkich staran, by nasi zawodnicy w kazdej 
kategorii wiekowej otrzymali od nas fachow^ wiedz^, doskonalili swoje umiej^tnosci, dbali o rozwoj ruchowy oraz piel^gnowali w sobie pasj^ do 
pitki. Od kilkudziesi^ciu lat druzyna seniordw regularnie wyst^puje w lokalnych rozgrywkach z licznymi sukcesami. Poza tym przy klubie od 10 lat 
funkcjonuje zespot oldboy's 35+, rowniez rokrocznie startujqcy w rozgrywkach. Klub prowadzi szkolenie druzyn miodziezowych - juniorow 
mtodszych, starszych, trampkarzy, zakow, etc. Obecnie najwi^ksz^ grup^ stanowi mtodziez w wieku od 4-14 lat.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Z innych 
zrodet

Wartosc Z dotacjiRodzaj kosztuLp.
PIN

400Opieka medyczna1.

600Opiaty SQdziowskie2.
4000Puchary, nagrody3.
3000Napoje, pocz^stunek4.

20008000 6000Suma wszystkich kosztow realizacji zadania

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego 
oferenta{-tow);



pobieranie swiadczeri pieni^znych b^dzie si^ odbywac wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku 

publicznego;
oferent* / oferend* sktadaj^cy niniejszg ofert^ nie zalega(-j^)* / zalegal-jij)* z opJacaniem naleznosci z tytutu zobowigzari 

podatkowych;
oferent* / oforonci* skfadaj^cy niniejszq ofert^ nie zalega(-j^)* / zaloga( -jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na 
ubezpieczenia spoteczne;
dane zawarte w cz^ki II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtakiwq ewidencjq*; 
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie zwi^zanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 
a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyly stosowne oswiadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2)

3)

4)

5)
6)

7)

dQJl22lL
.....

.(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osbb upowaznionych do sktadania oswiadczeii 
woli w imieniu oferentow)

V.Data



STAROSTWO POWIATOWE W OLAWIE»

POWIAT OLAWSKI 
ul. 3 Maja 1 
55-200 Otawa
NIP 912 18 75 363 
REGON 931934727

tel. 71 301 15 22 
fax 71 301 15 62 

info@starostwo.olawa.pl 
www.starostwo.olawa.pl 

www.fb.com/starostwo.olawa

Otawa, 14.06.2022 r.

OKZ. 4222.if0.2022

ZA^WIADCZENIE

Starostwo Powiatowe w Otawie zaswiadcza, ze Ludowy Klub Sportowy „Burza 

Bystrzyca” zostat wpisany do ewidencji stowarzyszeri kuitury fizycznej pod poz. 22 

prowadzonej przez tutejszy urzqd z dniem 19.12.2002 r.

Siedziba klubu : Kosciuszki 60, Bystrzyca, 55-200 Otawa

Obecny sktad Zarz^du i Komisji Rewizyjnej zostat wybrany dnia 20.02.2019 r. 

i przedstawia si^ nast^puj^co:

Zarzqd:

Prezes - Dariusz Leniak,

Wiceprezes - Marcin Bojakowski,

Wiceprezes - Marcin Czajkowski 

Wiceprezes -Aleksandra Szczerba 

Skarbnik - Michat Rado 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Tomasz Dobrodziej 

Cztonek Komisji - Lech 6wiegot 

Cztonek Komisji - Piotr Bekalski

Kadencja wtadz tnwa 4 lata

Otrzymujsi:
1) adresat (2 egz.)
2) a/a

Sp. Maria SzymkOw
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Wydziat OAwiaty. Kuitury, Sportu i Zdrowia Tel. 71-301 15 68: 71-301 15 53


