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Tniepobieranie*”

oznacza,

że

należy

skreślić

niewiaścu/ą

odpowiedź,

pozostawiając

bieranie*".

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Skąpe

2. Rodzaj zadania publicznego11

badanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

II.

Dane oferenta(-tów)

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

Klub Sportowy Błękitni Ołobok
Wojciechowskiego 28, Ołobok, 66-213 Skąpe
NIP 9271851909
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie nr wpisu 09-06-2013
Nr rach. bankowego 24 9660 0007 0019 1779 0200 0001

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III.

Robert Brejdak
Nr tel. 697 35 27 00, e-,mail byrunial 986@wp.pl
Damian Baranowski
Nr tel. 663 728 968

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci - utworzenie nowego zespołu

2. Termin realizacji zadania publicznego*21

Data
rozpoczęcia

20.09.2021

Data
J.
zakończenia

2012
zu. iz.2021
zuzi

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

Zgłoszenie utworzenie nowego zespołu dziecięcego do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
Treningi na boisku w m. Ołobok i w Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ołoboku.
Wyjazdy na mecze - teren województwa lubuskiego.

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa)

Zdobycie nowych umiejętności w
zakresie gry w piłkę nożną wszystkich
chętnych dzieci z gminy Skąpe

5.

treningi,
udział w meczach

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Ilość treningów
Ilość rozegranych meczy

Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Klub sportowy obecnie gra w klasie okręgowej. Dysponuje zapleczem sportowym tj. boisko sportowe i szatnia, jak
również licznym sprzętem sportowym. Treningi prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje trenerskie.

IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

1
2.
3.

V.

Ż innych

Wartość
PLN

Z dotacji

Opłaty LZPN

5.000,00

5.000,00

0,00

Sprzęt sportowy

1.000,00

1.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

10 000,00 10 000,00

0.00

Rodzaj kosztu

Lp.

Treningi, wyjazdy na mecze
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

źródeł

Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5)
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6)
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
1)
2)
3)

Data 3 sierpnia 2021 r.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

