
UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 
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I. Podstawowe informacje ° zlozonej ofercie 

.-, A Q. "t-. r" v' Nr z reJt.stru przcsylek 

1, Organ admlnlstracll publianel, Gmina Baboszewo 
............. ............... ........ ..... .... ....... . 

Hose zat. ........................... d· iii41 do kt6rego adresowana jest oferta Podpis .. 

2. Tryb, w kt6rym .Ioiono ofert~ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalna~ :yfku .. \ 

publieznega I a walantariaeie 

3. Rod.a) .adanla publlc.nego'l Wspieranie i upawszechnlanie kultury fizycznej 

Podnaszenie umiej~tnasci pilkarskich zawodnik6w Orl~ta Babaszewa 
4. Tytul .adanla publlanego poprzez zorganizowanie trening6w prowadzonych przez uprawnionego 

trenera pilki nainej. 

5. Termln reall.aejl .adania publianegoZI Data 115.10.2016 r. I Data 115.12.2016 r. 
rozpoczf;:cia Zakarlczenia 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Na.wa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewideneji, adres sied.iby ora. 
adres do korespondeneji Ueieli jest inny od adresu sied.lby) 

Gminny Klub Spartawy" Orl~ta Baboszewa", 09-130 Babaszewo ul. Warszawska 9a 
Numer ewidencji 1/2010, NIP 5671905038, REGON 147024943. 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainionych do Bogdan Kubinski - tel. 609 225 468 
skladania wyjasnlerl dotyCZ<jcych oferty (np. Grzegorz Zi6tkowski - Tel. 604 461357 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis .adania publianego proponowanego do reali.acjl wra •• e wska.aniem, W s.c.eg6Inosci eelu, miejsea jego 
reall.ac)l, grup odblorc6w zadanla ora. przewidywanego do wykorzystanla wkladu osobowego lub rzeaowego 

Prowadzenie trening6w pilkarskich przeznaczonych dla zawodnik6w zrzeszonych w klubie Orl~ta Babaszewo 

przez uprawnionego trenera. Celem jest podnoszenie umiej'ltnosci gry w pilk~ noin~, a tym samym wspieranie . 

upowszechnianie kultury fizycznej. Treningi b~d~ prowadzone na obiektach sporto~h Gminy Baboszewo 

(stadion, boisko Orlik, hala sportowa) w terminie od 15 paidziernika do 15 grudnia 2017 r., z wykorzystaniem 

sprz~tu sportawego b~dqcego w posiadaniu klubu . Przyznane wsparcie b~dzie przeznaczone na zatrudnienie 

~renera z uprawnieniami do prowadzenia druiyny pilkarskiej w rozgrywkach PZPN . 

1) Rodzaj zadania zawiera siE: w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolonta riacie. 

2) Termin realizacji zadania nie moze bye dluiszy nii 90 dnL 

1 



2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Celem zadania jest podniesienie umiej~tnosci gry w pilk~ noinq przez zawodnikow klubu Orl~ta Baboszewo. Ma 

o prowadzic do lepszych wynikow w rozgrywkach pilki noinej, w ktorych klub uczestniczy. Lepsze wyniki klubl 

pozwolq zainteresowac wi~kszq liczb~ osob nie tylko rozgrywkami klubu, ale rowniei uprawianiem propagowanej 

dyscypliny sportowej. Celem jest m.in. przyciqgni~cie mlodych osob w wieku do lat 19 do planowej druzy", 

·uniorow. Dzialania te sluiq wspieraniu i upowszechnianiu sportu wsrod wszystkich mieszkarlcow gminy, a v.. 

szczegolnosci wsrod mlodziezy. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity do poniesienia do poniesienia 
(zl) z wnloskowane] ze §rodk6w 

dotac]i') flnansowych 
(z/) w/asnych, §rodk6w 

Lp. pochodz;jcych z 
Innych ir6del, 

wkladu osobowego 
lub rzeczowego4

) 

(zl) 
Zatrudnienie trenera 4000,00 PLN 4000,0 PLN 

Koszty og6lem: 
4000.00 PlN 4000,00 PLN 

Oswiadczam(-v), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b«:dzie realizowane wyt'lcznie w zakresie dziatalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pgbiaraRie$fniepobieranie* swiadczen pienif;inych ad adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane W ofercie oraz zalqczn ikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent ·/~sktadaj'lCY niniejsz'l ofertf; nie zalega (.j.OJ.)-/zalega (j~); z optacaniem naleinosci z tytutu zobowi~zan 

podatkowych; 
5) oferent-/ofprpn;i* sktadaj~cy niniejsz~ ofert~ nie zalega ~*/z.a!e8? (jit)- Z optacaniem naleinosci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

gC?~~z .... ~~Ju.. 

~
1" " ' 'Ij '''' ........... ./).g.; ............. ..... . , ....... . 
..... kQQ.\ 1. .... (M(j(:.l,{.o.I.¥.:H-i .............. . 

dpi@ 6b upowainionych do sktadania 

o wiadczen woli w imieniu oferenta) 

zatacznik: 

GMINNY KLUB SPORTOWY 
"ORLE;TA' BABOSZEWO 

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszawo 
NIP: 567·190-50-38 

Data .. I1.;:'L.l~ .. ')oM.\.' ...... ............ . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sctdowym - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem 
kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyc 10 000 zt. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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