0.524.5.3.2011
UMOWA NR 6/2011
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazw4:
,,Propagowanie zdrowego trybu zycia i zasad fair play"

zawarta w dniu 27 wrzesnia 2011 r . w Rychwale,
micdzy:
Gmin4 Rychwal
z siedzib4 w Rychwale ul. Plac Wolnosci 16,
zwan4 dalej ,Zleceniodawc4", reprezentowan4 przez Burmistrza Rychwala - Stefana
Dziamarc,
a:

Ludowym Klubem Sportowym „Fanclub" D4broszyn z siedzib4 w D4broszyne numer
w Rejestrze Starosty Koninskiego 87/2004 z dnia 17.11.2004 r., reprezentowanym przez Jana
Dropinskiego legitymuJ4cego sic dowodem osobistym seria nr AKB 498459 wydanym przez
Burmistrza Gminy i Miasta Rychwal oraz Bogdana Kopkc legitymuJ4cego sic dowodem
osobistym seria nr ABW 502710 wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Rychwal
zwanym,,Zleceniobiorc4.

Osoba do kontaktow roboczych:
Jan Dropinski - Tel. 782 691 626

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisam E ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536), zwanej dalej ,ustaw4", realizacjq zadania publicznego pod tytulem:
,,Propagowanie zdrowego trybu zycia i zasad fair play"
okreslonego szczegolowo w ofercie zlozonej przez Zleceniobbiorcy w dniu 19.09.2011 r.,
zwanego dalej ,zadaniem publicznym",
a Zleceniobiorca zobowi4zuje sic wykonac zadanie publiczne w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest umow4 o powierzenie realizacji zadania publicznego,
w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
3. Wykonanie umowy nast4pi z chwil4 zaakceptowania przez Zleceniodawcc sprawozdania
koncowego, o ktorym mowa w § 8.
4. Oferta, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi zal4cznik do niniejszej umowy.

§ 2.
Sposob wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala sic od dnia 27.09.2011 r. do dnia
31.10.2011 r.
2. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic wykonac zadanie publiczne zgodnie z ofert4.
3. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem,
na jaki j4 uzyskal, i na warunkach okreslonych niniejsz4 umow4. Dotyczy to take
ewentualnych przychodow uzyskanych przy realizacji umowy. ktorych nie mozna bylo
przewidziec przy kalkulowaniu wielkosci dotacji, oraz odsetek bankowych
od przekazanych przez Zleceniodawce, srodkow, ktore nalezy wykorzystac wyl4cznie
na realizacjc zadania publicznego.

§ 3.
Wysokosc dotacji w calkowitym koszcie zadania
1. Zleceniodawca zobowi4zuje sic do przekazania na realizacjc zadania publicznego kwotc
dotacji w wysokosci 4 000, 00 zl (slownie ) cztery tysi4ce zloty, na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy; nr rachunku : 58 8530 0000 0800 2161 2000 0001 , w terminie 30 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy;
2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku
bankowego i zobowi4zuje sic do utrzymania wskazanego powyzej rachunku nie krocej
niz do chwili dokonania ostatecznych rozliczen ze Zleceniodawcq, wynikaJ4cych
z umowy.
3. Koszt zadania publicznego stanowi kwote, dotacj i o ktore j mowa w ust. 1 i wynosi
4 000 , 00 zl (slownie ) cztery tysi4ce zloty.

§ 4.
Dokumentacja finansowo - ksiggowa i ewidencja ksiggowa
1. Zleceniobiorca jest zobowi4zany do prowadzenia wyodrebnionej dokumentacji
finansowo-ksicgowej i ewidencji ksicgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami
wynikaJ4cymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1223, z pozn. zm.), w sposob umo2liwiaJ4cy identyfikacjc poszczegolnych
operacji ksicgowych.
2. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic do przechowywania dokumentacji zwi4zanej z realizacj4
zadania publicznego przez 5 lat, licz4c od poczftku roku nastgpuJ4cego po roku,
w ktorym Zleceniobiorca realizowal zadanie publiczne.

§ 5.
Obowiqzki informacyjne Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic do informowania, ze zadanie jest finansowane
ze srodkow otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna sic znalezc
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we wszystkich materialach, publikacjach, informacjach dla mediow, ogloszeniach oraz
wyst4pieniach publicznych dotycz4cych realizowanego zadania publicznego.
2. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich
materialach, w szczegolnosci promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych, dotycz4cych realizowanego zadania oraz zakupionych srodkach
trwalych, proporcjonalnie do wielkosci innych oznaczen, w sposob zapewniaJ4cy jego
dobr4 widocznose.

§ 6.
Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy
Zleceniobiorca upowa2nia Zleceniodawcy do rozpowszechniania w dowolnej formie, w
prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu
Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na ktory przyznano srodki, oraz informacji o wysokosci
przyznanych srodkow.

§ 7.
Kontrola zadania publicznego
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolc prawidlowosci wykonywania zadania publicznego
przez Zleceniobiorc@, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola mote bye
przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakonczeniu
do czasu ustania obowi4zku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.
2. W ramach kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, osoby upowaznione przez Zleceniodawcy
mog4 badae dokumenty i inne nosniki informacji. ktore maJ4 lub mog4 miee znaczenie
dla oceny prawidlowosci wykonywania zadania, oraz z4dae udzielenia ustnie lub
na pismie informacji dotycz4cych wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca
na 24danie kontroluJ4cego jest zobowifzany dostarczye lub udostcpnie dokumenty i inne
nosniki informacji oraz udzielie wyjasnien i informacji w terminie okreslonym przez
kontroluj 4cego.
3. Prawo kontroli przysluguje osobom upowa2nionym przez Zleceniodawcy zarowno
w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
4. 0 wynikach kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, lleceniodawca poinformuje
Zleceniobiorcc, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przekate mu wnioski
i zalecenia maJ4ce na celu ich usuniccie.
5. Zleceniobiorca jest zobowi4zany w terminie nie dluzszym nit 14 dni od dnia
otrzymania wnioskow i zalecen, o ktorych mowa w ust. 4, do ich wykonania
i powiadomienia o tym Zleceniodawcy.

§ 8.
Obowigzki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca mote wezwae do z1o2enia sprawozdania czcsciowego z wykonywania
zadania publicznego wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 3 do rozporz4dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
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z wykonania tego zadania. Sprawozdanie powinno zostac dostarczone w terminie 30 dni
od dnia doreczenia wezwania.
2. Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego powinno zostac sporz4dzone
przez Zleceniobiorcc wedlug wzoru, o ktorym mowa w ust. 1. w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia realizacji zadania publicznego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
3. Je2eli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest rowny z kosztem okreslonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu,
to uznaje sic go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastppilo jego zwickszenie
o wiccej niz 10 % i calkowity koszt realizacji zadania publicznego nie ulegnie zmianie.
4. Zleceniodawca ma prawo 24dae, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie,
przedstawil dodatkowe informacje i wyja§nienia do sprawozdania, o ktorym mowa
w ust. 1 - 3.
5. W przypadku niezlozenia sprawozdan, o ktorych mowa w ust. 1 - 3, Zleceniodawca
wzywa pisemnie Zleceniobiorcc do ich zlozenia.
6. W przypadku niezastosowania sic do wezwania, Zleceniobiorca zaplaci kart umown4
w wysokosci 500,00 zl
7. Niezastosowanie sic do wezwania mote bye podstaw4 odstgpienia od umowy przez
Zleceniodawcc.
8. Dostarczenie sprawozdania koncowego jest rownoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materialach
informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzcdowych.

§ 9.
Zwrot srodk6w finansowych
Przekazane §rodki finansowe z dotacji, okre§lone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest
zobowi4zany wykorzystae nie pozniej niz do dnia zakonczenia realizacji zadania
publicznego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. Kwote dotacji niewykorzystan4 w terminie
Zleceniobiorca jest zobowi4zany zwrocie odpowiednio w terminie 15 dni od dnia
zakonczenia realizacji zadania publicznego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy
Zleceniodawcy o numerze 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002.
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwroconej po terminie, o ktorym mowa w ust. 1,
naliczane s4 odsetki w wysokosci okreslonej jak dia zaleglo§ci podatkowych
i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze 04 8530 0000 0800
0130 2000 0002.
4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegaJ4
zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach okre§lonych w ust. 1-3.

§ 10.
Rozwikzanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa mote bye rozwi4zana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystapienia
okolicznosci, za ktore Strony nie ponosz4 odpowiedzialnosci, a ktore uniemo2liwiaJ4
wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwi4zana umowy skutki finansowe ewentualny zwrot §rodkow
finansowych Strony okre§14 w protokole.
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§ 11.
Rozwiqzanie umowy przez Zleceniodawcg

1. Umowa mote bye rozwi4zana przez Zleceniodawcc ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieterminowego oraz nienale2ytego wykonywania umowy, w szczegolnosci
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;

3) przekazania przez Zleceniobiorca czcsci lub calosci dotacji osobie trzeciej, mimo
ze nie przewiduj e tego niniej sza umowa;
4) nieprzedlozenia przez Zleceniobiorcc sprawozdania z wykonania zadania w terminie
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania sic przez Zleceniobiorcc kontroli albo nie doprowadzenia przez
Zleceniodawcc w terminie okreslonym do usuniccia stwierdzonych nieprawidlowosci.
2. Zleceniodawca, rozwi4zuJ4c umowy, okresli kwoty dotacji podlegaJ4c4 zwrotowi
w wyniku stwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, wraz z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych, naliczanymi od dnia
przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwc i numer rachunku bankowego, na ktory
nale2y dokonae wplaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie okreslonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegaJ4cej
zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza sic odsetki w wysokosci okreslonej jak
dla zaleglosci podatkowych, pocz4wszy od dnia nastcpu14cego po uplywie terminu
zwrotu dotacji, okre§lonego w ust. 2.

§ 12.
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za srodki pochodz4ce z dotacji
1. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic do nie zbywania zwi4zanyci z realizacJ4, zadania rzeczy
zakupionych na swoJ4 rzecz za srodki pochodz4ce z dotacji przez okres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu.
2. Z wa2nych przyczyn Strony mog4 zawrzee aneks do ninie_jszej umowy, zezwalaJ4cy
na zbycie rzeczy przed uplywem terminu, o ktorym mown w ust. 1, pod warunkiem,
ze Zleceniobiorca zobowi4ze sic przeznaczye srodki pozyskane ze zbycia rzeczy
na realizacje, celow statutowych.

§ 13.
Forma pisemna oswiadczen
1. Wszelkie zmiany, uzupelnienia i oswiadczenia skladane w zwi4zku z niniejsz4 umow4
wymagaJ4 pod rygorem niewa2no§ci zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie w4tpliwosci zwi4zane z realizacJ4 niniejszej umowy wyjasniane bcd4 w formie
pisemnej.
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§ 14.
Odpowiedzialnosc wobec osob trzecich
1. Zleceniobiorca ponosi wyl4czn4 odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody
powstale w zwigzku z realizacj4 zadania publicznego.
2. W zakresie zwifzanym z realizacj4 zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich
do systemow informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oswiadczenia osob,
ktorych to dane dotycz4, zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z po2n. zm.).

§ 15.
Postanowienia koncowe

W zakresie nieuregulowanym umowy stosuje sic przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p62n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p62n. zm.).

§ 16.
Ewentualne spory powstale w zwifzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony bcdf staraly sic rozstrzygac polubownie. W przypadku braku porozumienia spor
zostanie poddany pod rozstrzygniccie wlasciwego ze wzglcdu na siedzibc Zleceniodawcy
s4du powszechnego.

§ 17.
Umowa niniejsza zostala sporz4dzona w dwoch jednobrzmi4cycl7 egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zleceniobiorca:

Zleceniod7

LKS FANCL)dNWszy
N

BURM

TRZ

ZALACZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego;
2) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego wlasciwego rejestru lub ewidencji.

6

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 15 grudnia (poz. 25)

LUD()

7ANC

Zatgcznik nr I

62-51-7() R
NIP 665-2) 73-35-( 5
TA REALIZA(I JI ZADANIA PUBLICZNE(,O

............
Data i miejsce ztozenia oferty
(wypetnia organ administracji publicznej)

O F E RTA/OF-ERTA- WS^R4-NA})
ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-Y RYMM--(- 'ST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. 0 DZIALALNOSCI PO2YTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)',
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

kultury
Realizacja zadan publicznych o charakterze gminnym z zakresu upowszechniania
fizycznej i sportu
(rodzaj zadania publicznego2))

"Propagowanie zdrowego trybu zycia i zasad fair play "
(tytut zadania publicznego)

w okresie od.. podpisania umowy.......... do .......31.10.2011..

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOIWSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO')

PRZEZ
Burmistrza Rychwata

....................................................................
(organ administracji publicznej)

sktadana na podstawie przepisbw dziatu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalno§ci potytku publicznego i a wolontariacie

I. Dane oferenta/oferent6w')3)
1) nazwa:..Ludowy Klub Sportowy FANCLUB Dabroszyn.
2) forma prawna:4

(x) stowarzyszenie () fundacja
koscielna osoba prawna () ko;scielna jednostka organizacyjna
spotdzielnia socjalna () inna.......................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5
...Rejestr Starosty Koni6skiego nr. 87 .............................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ........17.11.2004r... ....................
5) nr NIP: 665-273-35-65............ nr REGON: .311623950...........................
6) adres:

miejscowok:.Dabroszyn.... Al ......................... uI.:.......................... ........
dzielnica lub inns jednostka pomocnicza:7) ..............................................
gmina: .Rychwat.... ........ ...... . . . . powiat:..Konin ........................ ... ......... .... .......
wojewodztwo:....... Wielkopoiskie ................................................................. .

kod pocztowy: 62-570......... poczta: ... Rychwat ......................
7) tel.:..782691626 ................. faks:.......... ......... ................. ...............
e-mail: ......... _ ....................... http:// .............................................................
8) numer rachunku bankowego: ... 58853000000800216120000001......
nazwa banku: ... BS Konin oddziat Rychwat .....................
9) nazwiska I imiona osbb upowaznionych do reprezentowania oferentaloferentow'':
a) ... Dropirski Jan - Prezes .........................................................
b) ... Kopka Bogdan - Wiceprezes ..........................................
......................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo5rednio wykonujacej zadanie, o ktorym mows
w ofercie:9)

..... ............................
11) osoba upowazniona do sktadania wyja§nieh dotyczacych oferty (imiq i nazw1sko oraz nr telefonu kontaktowego)
.............. Dropi6ski Jan tel. 782691626............................................................

12) przedmiot dziatalno^ci pozytku publicznego:
a) dziatalno^6 nieodptatna pozytku publicznego

rozwoj i
Szkolenie sportowe dzieci i mtodziezy oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu majace na celu
statutu
kiubu.
wynika
ze
popularyzacje sportu pitki no2nej w gminie Rychwat, zakres dziatalnosci

) dziatalno^6 odptatna pozytku publicznego
Nie dotyczy

13) jezeli oferent loferenci') prowadzi/prowadz; ') dzialalno 6 gospodarczi:
a) numer wpisu do rejestru przedsi@biorc w ...... ------------°-b) przedmiot dzialalno§ci gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem
podstawy prawnej10

Nie dotyczy

111. Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego
Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu, propagowanie aktywnoci ruchowej zagospodarowanie wolnego czasu
dla dzieci i mlodzie±y oraz doroslych, poprzez organizacjg i wsp6lzawodnictwo sportowe. Organizacja rozgrywek
sportowych wyjazdy na mecze i turnieje sportowe.

2. Opis potrzeb wskazujacych na konieczno§6 wykonania zadania publicznego ,

opis ich przyczyn oraz

skutkow
Zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszka6c6w gminy Rychwal, popularyzacja zdrowego stylu zycia , poprawa
kondycji fizycznej dzieci i mlodziezy oraz doroslych, uczenie postaw fary play i zachowar w grupie.

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego
Zajgcia adresowane si dla ch(^tnych dzieci na poziomie szkoly podstawowej i doroslych. Zajgcia bgdi polegaly na
bezpiecznym i kontrolowanym spe,dzaniu wolnego czasu pod opiekiwykwalifikowanych instruktor6w i opiekun6w.

dofinansowania z dotacji inwestycji zwiizanych z realizacji zadania publicznego, w
4. Uzasadnienie potrzeby
szczeg6lno^ci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sig to do podwynzenia standardu realizacji zadania."

Nie dotyczy
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'} otrzymallotrzymali ' t dotacjg na dofinansowanie
5. 4nformacja , czy w cigu ostatnich 5 lat oferentloferenci
odaniem
inwestycji, ktbre zostaty dofinansowane, organu
inwestycji zwiazanych z realizacji zadania publicznego z p
kt6ry udzielif dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .

Nie dotyczy

6. Zakiadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Podniesienie sprawno§ci fizycznej dzieci i mlodziezy oraz doroslych jak i r6wniez zagospodarowanie wolnego czasu, co
znacznie wpiywa na zapobieganie patologiom spolecznym.
Propagowanie i popularyzacja gry w pilkQ notna. Zajgcia maja na celu r6wnie2 opanowanie podstawowych element6w
techniki, taktyki i zasad fair pley oraz ksztaftowanie postawy zdrowotnej.

7 Miejsce realizacji zadania publicznego
ZajQcia sportowe i mecze na obiektach sportowych w miejscowo§ci Dabroszyn.
ZajQcia sportowe na Orliku w Rychwale

Mecze pilkarskie na terenie okrggu konir skiego.

8. Opis poszczeg6lnych dziaiari w zakresie realizacji zadania publicznego'2>
Organizacja spotkari sportowych z udzialem dzieci i mlodziety oraz doroslych powoduje podniesienie sprawno§ci
fizycznej. W czasie spotkaf odb^da siq rozgrywki pilkarskie z podzialem na poszczeg6lne grupy wiekowe. Uczestnicy
bgda uczy6 sig tak2e podstawowych zasad zachowat siq w grupie
Uczestnicy zadania b@dadoskonali6 swoje pilkarskie umiej@tno§ci w czasie rozgrywanych meczy i zajQ6 sportowych
b@da propagowa6 zdrowy tryb zycia poprzez relaks i wypoczynek na Swierzym powietrzu Organizowane zajgcia
sportowo-ruchowe bcda uczy6 podstaw fair pley

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 27. 09.do 31 . 10..2011 r
Poszczeg61ne dzialania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego 4)

Terminy realizacji Oferent lub inny podrniot odpowiedzialny za dzialanie w
poszczeg6lnych zakresie realizowanego zadania publicznego
dziala6

1. Zajgcia i rozgrywki sportowe w Wrzesiet5pilkj notnadla dzieci I mlodziezy. patdziernik

Zarzad LKS Fanclub Dgbroszyn

2.Zajecia i rozgrywki w pilkQ nozna Wrzesiehdia doroslych. patdziernik
3.Zajgcia i konkursy z innych Wrzesier dyscyplin sportowych i patdziernik
rekreacyjnych.

4

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)
Podniesienie poziomu sportowego dzieci i mtodziezy bioracej udzia} w szkoleniu, wytonienie talent6w sportowych, na
bazie kt6rych mote powsta6 zaplecze kadrowe dia pierwszej drutyny pi}karskiej.

Poprawa kondycji fizycznej dzieci i m}odziety oraz dorostych.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj kosztow:
Lp Rodzaj kosztow
N

0
ar

o
C:
-a
`^

z tego z
finansowych

Koszt do

z

srodkbw

z wk}adu

wnioskowan

w}asnych,
srodk6w

osobowego,
w ty m p rac y

z innych tr6del ,

spo}ecznej

w tym wptat i
op}at adresat6w

cz}onkbw
i swiadczeh

Koszt
catkowity

z tego do
pokrycia

(w z})

ej dotacji
(w z})

m
E
'cit

wolontariuszy
zadania
publicznego"> (w (w z})
z}

_0

I

pokrycia

a

°

Koszty
merytoryczne18^
po stronie
... (nazwa
Oferenta)1 g}:
1) ekwiwalent
sgdziowski

3

150,00

ilos6
sgdzi6w

450,00

450,00

0,00

0,00

2) wynagrodzenie
trener6w i
opiekunfw........

2

750,00

ilosd os6b

1500,00

1500,00

0,00

0,00

3) koszty
transportu i
wytywienia:
3.1 wyjazdy

3

530,00

ilos6
wyjazd6w

1590,00

1590,00

0,00

0,00

3.2 wytywienie i
napoje

20

23,00

dieta no
osob

460,00

460,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

II

Og61em:

2. Przewidywane i r6d#a finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

2

rodki finansowe wiasne

3

rodki finansowe z innych 2r6det ogb}em (srodki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11

3.1

wplaty } op}aty adresat6w zadania publicznego

3.2

srodki finansowe z innych zr6de} publicznych (w szczeg6lnosci dotacje

4000,00 z}
--Zt

- --.%

z}

-- °1°

--- zi

z bud2etu anstwa lub budtetu jednostki samorzdu to torialne o,

100%

- .%

- - % _

z budzetu pahstwa iub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
funduszy celowych, trodki z funduszy strukturalnych)'7)
3.3 pozostale
lad osobowy (w tym ^.wiadczenia wolontariuszy ppraca spo eczna
4 Wkcz#onk6w)

------- z#

5 Og6lem (§rodki wymienione w pkt 1- 4)

4000,00 zl

100%

3. Finansowe trodki z innych zr6de l publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej
tub innej jednostki sektora finans6w
publicznych

Kwota srodk6w
(w z})

informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyzna nie Srodk6w
zostat (- a) rozpatrzony (a) pozytywnie , czy tez
nie zostal(- a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK /NI E' }

Termin
w p YPadku wn osk6w
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu ztozenia
niniejszej oferty

TAK/N I E 'j
NIE DO TYCZY

TA K / NI
TA K/N I E

Uwagi kt6re moga mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:
zadania kiub oferuje w}asny sprz@t sportowy , kt6ry jest na wyposazeniu i pracc wolontariuszy.
Do realizacji
V. Inne wybrane informacje dotyczice zadania pubticznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22>

Trener pilkarski z tytutem instruktora pilkarskiego.
Zawodnicy pilkarscy z doswiadczeniem gry w kiasie okr^gowej w ilosci 2 os6b
Dzialacze sportowi z wieloletnim do;;wiadczeniem organizacyjnym w iloci 5 os6b

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w') przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Boisko do gry w pilkQ nozna, szatnie sportowe z ciepla i zimna wodi,2 zestawy bramek przenotnych tzw.5,do
szkolenia dzieci. 27 pifek do gry w pilkg nozni,9 pilek tzw.4 do szkolenia dzieci, 16 plotk6w sportowych, kolki
sportowe szt.8, tyczki szt.10,chorigiewki szt.4,kapsle sportowe szt.30,znaczniki gry szt.16, skakanki szt.16, paliki
szt.8, drabinki biegowe szt. 1.

publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem , kt6re z tych
3. Dotychczasowe do!§wiadczenia w realizacji zadar
zada6 realizowane byty we wsp6lpracy z administracji publiczni).
W latach 2005 - 2008 realizacja zadania 'Szkolenie Sportowe Dzieci i Mtodziezy" w ramach upowszechniania
kuitury fizycznej i sportu. Rok 2009 i 2010 realizacja uchwaly Rady Miejskiej w Rychwale o dofinansowaniu rozwoju
sportu kwalifikowanego. Lata 2007 - 2010 realizacja przedsi^wzic6 o charakterze sportowym w ramach cyklu
dzialar "Uciekaj pried nalogami".

" przewiduje(-a) zlecad realizacjq zadania publicznego w trybie, o ktbrym mowa
4, tnformacja , czy oferent/ oferenci '
pozytku publicznego i o wolontariacie.
w art. 16 ust . 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnotci

Nie dotyczy

O^wiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie pubiiczne w catoci mieci siQ w zakresie dziatalnosci po2ytku publicznego

ofe re n to/ ofe re ntbw' );
r opiat od adresatow zadania;
2) w ramach sktadanej ofertyr przewidujemy pobieranie / niepobieranie'
ni)
niniejsza
oferta
do
chwili
zawarcia
umowy.
3) oferent /oferenci') jest/sa zwiazany (, przetwarzaniem i przekazywaniem

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert , w tym z gromadzeniem
, osoby, ktbrych to dane dotyczq,
danych osobowych , a take wprowadzaniem ich do systembw informatyczny(,-h
o ochronie danych osobowych (Dz. U.
.
ztotyty stosowne o;;wiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r
z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 , z p6tn. zm.);

( ja)/zalega (-ja)" z opiacaniem naleznotci z tytuiu
5) oferent/ oferenci') sktadajacy niniejsza ofert @ nie zalega
1)
zobowiazan podatkowych / skiadek na ubezpieczenia spoleczne'1;
wiaSciwa ewidencja ,

/
6) dane okre § Ione w cz@5ci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym
7) wszystkie podane w ofercie oraz zaiacznikach informacje sa zgodne z aktuainym stanem prawnym i faktycznym.

............................................
iLi !i3
ANC;f ufr
62-57() Fly
NIP (if,

(podpis osoby upowaznionej
Rib podpisy os6b upowaznionych
do sktadania o^wiadczer woh w imieniu
oferenta/ oferentdw'
Data... -2 .....................

Zatgczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego , innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotbw sktadajacych oferty wsp6ln2L nit wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wiatciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do dziatania
w imieniu oferenta(-ow).

Potwiadczenie zfotenia oferty25

Adnotacje urzgdowe25)
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1} Niepotrzebne
skre^liC.jest jedno lub wiccej zadat publicznych okre^Ionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
21
Rodzajem zadania
o dzialainoki pokytku publicznego i o wotontariacie.

. Kotejni oferenci dolaczaja wla^ciwe pola.
3) Kazdy z oferent6w skladajacych ofert wsp6ina przedstawia swoje dane
, jednostki organizacyjnej okre6lon
4) Forma prawna oznacza forme dzialatno!§ci organizacji pozarzadowej, podmiotu
osoby prawne i jednostki
w szczeg6lno ci stowarzyszenie i fundacje ,
na podstawie obowiazujacych przepis6w ,
Potskiej, o se unku Pa t pdo inn ch kosciia Dw I zwigzk6w wyznaniowych oraz to gwaaroancjach ollno^ci su m enlia i
o jeteti kich cele wa
statutowe Y obejmuja prowadzenie dziatatnosci pozytku publicznego, uczniowskie kiuby
wyznania,
wyznania,
cele
. Nalezy zaznaczy6 odpowiednia forms tub wpisas inna.
sportowe , ochotnicze straze pozarne oraz inne
5) Poda6 nazwc wtasciwego rejestru lub ewidencji.
w jaki spos6b organizacja tub podmiot powstat.
6) W zaleznosci od tego ,
. Nalezy wypelni6 , jeteli zadanie
. Wypelnienie nieobowiazkowe
solectwo
lub
inns
jednostka
pomocnicza
7) Osiedle ,
Fubliczne proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obrcbie danej jednostki.

} Nie wypelnia6 w przypadku miasta stolecznego Warszawy. elni6, e^li
s> Dotyczy oddzial6w terenowych, ptac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wyp I
zadanie ma by6 realizowane w obrcbie danej jednostki organizacyjnejo , prokura czy tez inna podstawa.
10) Nalezy okre^li6 czy podstawa sa zasady okretione w statucie, pelnomocnict
Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.
11) Wypetni6 tylko w przypadku ubiegania sic o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi by6 sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - nalezy wskaza6 dokladny
nodziat dzialah w ramach realizacji zadania publicznego micdzy skladajacymi oferty wsp61net. 10
W harmonogramie nalezy poda6 terminy rozpoczccia i zakor czenia poszczeg61nych dzialah oraz liczbowe
( tzn. miar adekwatnych dta danego zadania
okre6lenie skati dzialah planowanych przy realizacji zadania publicznego
Iiczba
adresat6w).
,
np. liczba 6wiadczet udzielanych tygodniowo , miesiccznie
publicznego ,

14) Opis zgodny z kosztorysem.
t5) Nalezy opisa6 zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bcda trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania
?rzyczyni sic do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
w szczeg6lno^ci zakupu uslug, zakupu rzeczy , wynagrodzer.
16) Nalezy uwzglcdni6 wszystkie planowane koszty ,
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisa6 koszty bezpo!§rednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dotaczaja do tabeli informacjQ o swoieh kosztaeh. z
kt6re zwiazane sa
20) Nalezy wpisa6 koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania ,
wykonywaniem dzialar o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa i
ru
p rawna projektu.
umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w § 16 ramowego wzo
z
dnia
15
grudnia
2010
r.
21) Wypelnienie fakultatywne
i Polityki Spolecznej
stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy
icznego
umowy ,
adania
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umo wy duty Y Bran
zadania blbl cznegooraz wzoru
a
tizacji
z
ws
oferty
. Dotyczy jedy nie
p
sprawozdania z wykonania tego zadania
kt6re bcda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach

2) Informacje o kwalifikacjach os6b ,
wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nalezy przyporzadkowa6 zasoby kadrowe do dysponujacych nimi
dkowa6 zasoby rzeczowe do
oferent6w .
23) Np . lokat, sprzct , materialy . W przypadku oferty wsp6lnej nalezy przyporza

dysponujacych nimi oferent6w.
niezaleznie od tego , kiedy zostal wydany.
2 Odpis musi by6 zgodny z aktuatnym stanem faktycznym i prawnym ,
25) Wypetnia organ administracji publicznej.
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O WPISIE D() EWIDENCJI KLUBOW SPOR'I'OWYt,H

Fanclub " D broszyn , adres: DaLbroszyn 41, ^
Stwierdza sic, ze: LZS Klub Sportowy „
62 - 570 Rychwal, zostal wpisany do ewidencji Klubow Sporto Nych prowadzonej prr'z
2004 roku.
pod nr 87 Iosiemdziesilt siedeml dnia I7 listopada
Starost@ Koninskiego
Osoby do reprezentowania klubu:
Jan Dropinski prezes
Bogdan Kopka -wiceprezes

