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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.  
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
   do którego adresowana jest oferta  

Wójt Gminy Łaskarzew 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego
1)

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

4. Tytuł zadania publicznego Program Klub 2016 

5. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
11.07.2016 r. Data  

zakończenia 
10.12.2016 r. 

 
II. Dane oferenta (-ów)  
 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Klub Sportowy Snajper Sośninka, stowarzyszenie, EKS 4143-2/2011, Sośninka 85a, 08-450 

Łaskarzew, adres do korespondencji: Sośninka 65, 08-450 Łaskarzew 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)  

Filip Rutkowski, Tel. 797-491-479, snajpersosninka@wp.pl 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

 

 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

W 2016 roku Klub Sportowy Snajper Sośninka będzie prowadził jedną drużynę seniorską piłki nożnej oraz trzy 
drużyny młodzieżowe z roczników 2006-2009. Wspomniane grupy są efektem pracy z dziećmi w zeszłym roku. W 2015 
r. nasz klub przeprowadził szereg zajęć szkoleniowych z piłki nożnej dla dzieci z roczników 2006-2009 na terenie gminy 
wiejskiej Łaskarzew. Było to nasze pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi, a klub istnieje dopiero od 2009 r. Na 
skutek tego wyklarowała się grupa ok. 60 osób na dość wysokim poziomie piłkarskim. Pragniemy kontynuować zajęcia z 
piłki nożnej dla wyżej wskazanej grupy dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów 
piłki nożnej na obiektach sportowych w gminie Łaskarzew (hali sportowej w Woli Łaskarzewskie, hali sportowej w 
Starym Pilczynie, orliku w Starym Pilczynie, orliku w Izdebnie, orliku w Krzywdzie, orliku w Budach Krępskich). 
Obiekty te zostaną bezpłatnie udostępnione dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Łaskarzew. Tak duża liczba miejsc 
treningowych związana jest z różnym miejscem zamieszkania poszczególnych dzieci na terenie całej gminy. Swoje 
zaangażowanie w ewentualny dojazd na zajęcia zaoferowali rodzice, a zeszłoroczne doświadczenie pokazało, że 
naprawdę wiele pomocy otrzymaliśmy ze strony rodziców dzieci uczestniczących w treningach. Nauczymy ich 
podstaw piłki nożnej oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu "FAIR PLAY". Zajęcia poprowadzą osoby z 
wieloletnim doświadczeniem w tej dyscyplinie sportu. Treningi będą przeprowadzane trzy razy w tygodniu po 90 

                                                 
1)

 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. 

2)
 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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minut każdy. Łącznie daje to ponad 20 tygodni zajęć. Zakupiony dodatkowy sprzęt sportowy pozwoli nam 
uatrakcyjnić zajęcia sportowe, a także stosować innowacyjne metody szkolenia młodzieży na wzór krajów 
zachodnioeuropejskich. Większość środków pochodzi z Programu Klub 2016 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Wnioskowana kwota miałaby stanowić uzupełnienie środków z Ministerstwa i umożliwiłaby nam kontynuację 
zajęć do końca roku. 

 
  

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

Projekt przyczyni się w ogromnym stopniu do wzrostu znaczenia i prestiżu naszego młodego klubu wśród lokalnej społeczności. 
Pragniemy tym sposobem pozyskać zwolenników i kibiców dla seniorskiej drużyny piłki nożnej Klubu Sportowego Snajper 
Sośninka. Mamy nadzieję, że zajęcia piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą pozwolą nam wychować dobrych zawodników, którzy w 
przyszłości zasilą szeregi drużyny seniorskiej. Liczymy również, że zaskarbimy sobie sympatię także rodziców dzieci, które 
byłyby pod naszą opieką. Chcemy, aby nasze stowarzyszenie kojarzyło się z aktywnym trybem życia i jego promocją. 
Projekt „Klub” jest olbrzymią nadzieją dla całej lokalnej społeczności. Dzięki tym środkom nasze stowarzyszenie będzie miało 
możliwość zorganizowania większej ilości zajęć dla najmłodszych. Bez tych środków rozpowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w szerszym stopniu nie jest w naszej gminie możliwe. Obecnie większość zajęć zapewniają szkoły, ale są to niewielkie 
ilości. Snajper Sośninka to klub istniejący od 2009 roku, który skupia w swoich szeregach ponad 25 zawodników, a w 
działalność klubu angażuje się kilka kolejnych osób. Nasi zawodnicy i trenerzy to osoby doświadczone w wielu dyscyplinach 
sportu, w szczególności w piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym i ziemnym oraz pływaniu. Wielu zawodników to nauczyciele 
wychowania fizycznego, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne. Nasze stowarzyszenie dzięki realizacji projektu zapewni 
lokalnemu dziecięcemu środowisku możliwość aktywnego spędzania czasu i uczestnictwa w rywalizacji sportowej. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)  
 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji
3) 

(zł) 

do poniesienia  
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego

4)
 

(zł) 

1 
Zatrudnienie osób prowadzących zajęcia. 7000 1000 6000 

2 
Zakup sprzętu sportowego na potrzeby zajęć. 4300 0 4300 

Koszty ogółem: 
11300 1000 10300 

 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

/-/ Daniel Korycki – Prezes Zarządu 
/-/ Filip Rutkowski – Sekretarz Zarządu 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 

                                                                                                                                                                                 Data 21.11.2016 r. 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

                                                 
3)

 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.   
4) 

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  


