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0.524.4.3.2011
UMOWA NR 5/2011
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazw4:
,,Sport dla wszystkich"

zawarta w dniu 21 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 ,Zjednoczeni" Rychwal z siedzib4 w Rychwale numer
w ewidencji 98/2007, reprezentowanym przez Aleksandra Krzyzanowskiego legitymuJ4cego
siq dowodem osobistym seria nr AIW 334754 wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta
Rychwal oraz Jaroslawa Kasprzaka legitymuJ4cego sic dowodem osobistym seria nr AHP
963129 wydanym przez Wojta Gminy Stare Miasto zwanym,,Zleceniobiorc4.

Osoba do kontaktow roboczych:
Aleksander Krzyzanowski - Tel 601854708
Roman Izydorczyk - 662633784

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami 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", realizacjc zadania publicznego pod tytulem:
,,Sport dla wszystkich"
okreslonego szczegolowo w ofercie zlozonej przez Zleceniobiorcc w dniu 13.09.2011 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 nastqpi z chwil4 zaakceptowania przez Zleceniodawcg 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 21.09. 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 Zleceniodawcc 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 10000 ,00 zl (slownie) dziesicc tysiccy zloty, na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy; nr rachunku : 86 8530 0000 0800 0592 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 Zleceniodawca, wynikaJ4cych
z umowy.
3. Koszt zadania publicznego stanowi kwotc dotacj i o ktorei mowa w ust. 1 i wynosi
10 000 ,00 zl (slownie) dziesicc tysiccy 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, liczfc od pocz4tku roku nastcpuJ4cego po roku,
w ktorym Zleceniobiorca realizowal zadanie publiczne.

§ 5.
Obowigzki 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
wystgpieniach 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 upowaznia 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 Zleceniobiorcc, 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 zobowi4zany 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, Zleceniodawca poinformuje
Zleceniobiorcc, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przekaze mu wnioski
i zalecenia maJ4ce na celu ich usuniccie.
5. Zleceniobiorca jest zobowi4zany w terminie nie dluzszym ni2 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 zlozenia 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 dorcczenia wezwania.
2. Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego powinno zostac sporz4dzone
przez Zleceniobiorca 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 okreglonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu,
to uznaje sic go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastqpilo jego zwickszenie
o wiccej ni2 10 % i calkowity koszt realizacji zadania publicznego nie ulegnie zmianie.

4. Zleceniodawca ma prawo 24dae, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie,
przedstawil dodatkowe informacje i wyjagnienia 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 wysokogci 500,00 zl
7. Niezastosowanie sic do wezwania mote bye podstaw4 odstqpienia od umowy przez
Zleceniodawcc.
8. Dostarczenie sprawozdania koricowego jest rownoznaczne z udzieleniem
Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materialach
informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzcdowych.

§ 9.
Zwrot §rodkow finansowych
1. Przekazane grodki finansowe z dotacji, okreglone w § I ust. 1, Zleceniobiorca jest
zobowi4zany wykorzystae nie pozniej niz do dnia zakonczenia realizacji zadania
publicznego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. Kwotc dotacji niewykorzystan4 w terminie
Zleceniobiorca jest zobowi4zany zwrocic 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 wysoko§ci okre§lonej jak dla zaleglogci 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, podlegajq
zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach okreglonych w ust. 1-3.

§ 10.
Rozwigzanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa mote byc rozwi4zana na mocy porozumienia Stron w przypadku wyst4pienia
okoliczno§ci, za ktore Strony nie ponosz4 odpowiedzialno§ci, a ktore uniemo2liwiaJ4
wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwi4zania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot §rodkow
finansowych Strony okre§14 w protokole.
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§ 11.
Rozwigzanie umowy przez Zleceniodawcg
1. Umowa mote byc rozwi4zana przez Zleceniodawce ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacj i niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieterminowego oraz nienalezytego wykonywania umowy, w szczegolnogci
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
3) przekazania przez Zleceniobiorcc czggci lub calosci dotacji osobie trzeciej, mimo
ze nie przewiduj e tego niniej sza umowa;

4) nieprzedlo2enia przez Zleceniobiorcc sprawozdania z wykonania zadania w terminie
i na zasadach okreglonych 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
nalezy dokonac wplaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie okreglonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegaJ4cej
zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza sic odsetki w wysokosci okreglonej jak
dla zaleglosci podatkowych, pocz4wszy od dnia nastcpuJ4cego po uplywie terminu
zwrotu dotacji, okreglonego w ust. 2.

§ 12.
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za grodki pochodz:lce z dotacji
1. Zleceniobiorca zobowi4zuje sic do nie zbywania zwi4zanych z realizacJ4 zadania rzeczy
zakupionych na swoJ4 rzecz za grodki pochodzace z dotacji przez okres 5 lat od dnia
dokonania ich zakupu.
2. Z waznych przyczyn Strony mog4 zawrzec aneks do niniejszej umowy, zezwalaJ4cy
na zbycie rzeczy przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, pod warunkiem,
ze Zleceniobiorca zobowigze sic przeznaczyc grodki pozyskane ze zbycia rzeczy
na realizacjc celow statutowych.

§ 13.
Forma pisemna oswiadczeii
1. Wszelkie zmiany, uzupelnienia i oswiadczenia skladane w zwi4zku z niniejsz4 umow4
wymagaJ4pod rygorem niewaznogci zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie w4tpliwogci 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 zwi4zku z realizacJ4 zadania publicznego.
2. W zakresie zwifzanym z realizacJ4 zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a take wprowadzaniem ich
do system6w informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oswiadczenia osob, kt6rych
to dane dotyczq, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.).

§ 15.
Postanowienia koiicowe
W zakresie nieuregulowanym umow4 stosuje sic przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p6zn. 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 zwi4zku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
bcd4 staraly sic rozstrzygac polubownie. W przypadku braku porozumienia sp6r zostanie poddany
pod rozstrzygniccie wlasciwego ze wzglcdu na siedzibc Zleceniodawcy sfdu powszechnego.

§ 17.
egzemplarzach , po jednym dla
Umowa niniejsza zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych
kazdej ze Stron.

Zieceniobiorca: Zleceniodawca:
LUDOWY

KLUB N
OR CNWAt
KLUB SPORTOWY
ZJEDNOCZEN^RYCHW
ZJEDNOCZEN; RYCHWAL PFD ES
...............•.•.......•..•..Aleksan^e ^CYianauski

UU 1wI I yZniny i Mips R chwal

ZALACZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego;
2) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru lub ewidencji.
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0.52.1.4. - Oll
Za#aczniki do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia (poz. 25)
Za#a,cznik nr 1
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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

,,Sport dia kaidego"
(tytuf zadania publicznego)

w okresie od podpisania umowy do 31 .10.2011 r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ
Urzad Gminy i Miasta w Rychwale
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisow dziaku II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziakainosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta / oferentowl>3)
1) nazwa: Ludowy Klub Sportowy ,Zjednoczeni" w Rychwale
2) forma prawna:4)

( x ) stowarzyszenie () fundacja
( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyj na
( ) spokdzielnia socjalna ( ) inna .......................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze iub ewidencji: s>
98/2007
......................................................................... -................................................
4) data wpisu, rejestracji lub

utworzenia :

6)

07.01 . 2007 r.

5) nr NIP : 665-269 - 15-07 nr REGON : 311614939
6) adres:
miejscowosc: Rychwa t. ul. Sportowa 6
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7 .............................. ...........
gmina: Rychwa l

powiat: 8) koninski

wojewodztwo: wielkopolskie
kod pocztowy : 62-570

poczta:

Rychwal

7) tel.: 63 2481082 faks:
e-mail: .................... ........ ............. http://zjednoczenirychwal.futbolowo.pl/
8) numer rachunku bankowego: 86 8530 0000 0800 0592 2000 0001
nazwa banku: Bank Spoldzielczy w Koninie, Oddzia& w Rychwale

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentowl):
a) Krzyzanowski Aleksander
b) Kasprzak 7arostaw

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio
wykonujacej zadanie, o ktorym mowa w ofercie:9)
Ludowy Klub Sportowy ,, Zjednoczeni " w Rychwale

11) osoba upowazniona do skiadania wyjasnien dotyczacycn oferty (imiQ i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego)
Krzyzanowski Aleksander tel. 601 854 708
Roman Izydorczyk tel. 662633784
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12) przedmiot dziakalnosci pozytku publicznego:
a) dzialalnok nieodplatna pozytku pubiicznego
Rozpowszechnianie kuitury fizycznej i sportu, wynika z zapisow statutowych kiubu

b) dziataino §c odptatna pozytku pubiicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadzq' dzialalnok gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsi@biorcow ............................... .........................................
b) przedmiot dzia&alnosci gospodarczej
Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnejlo)

Nie dotyczy

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania
rea lizacji

publicznego proponowanego do

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, propagowanie aktywnosci ruchowej wsrod
dzieci i mlodziezy oraz dorosfych. Proponujemy aktywny sposob spgdzania wolnego czasu
w okresie jesiennym, poprzez organizacjq zajgc sportowych poprawiajdcych koordynacje
ruchowo-motoryczna.
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12) przedmiot dziakalnosci pozytku publicznego:
a) dziakalnosc nieodplatna pozytku publicznego
Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wynika z zapisow statutowych klubu

b) dzialalno§c odplatna pozytku publicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsi@biorcow ............................................................................
b) przedmiot dzia}alnosci gospodarczej
Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnejlo)

Nie dotyczy

III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji
1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, propagowanie aktywnosci ruchowej wsrod
dzieci i mlodziezy oraz dorosiych. Proponujemy aktywny sposob spgdzania wolnego czasu
w okresie jesiennym, poprzez organizacjq zajgc sportowych poprawiajacych koordynacje
ruchowo-motorycznq.
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2. Opis potrzeb wskazujgcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego,
opis ich przyczyn oraz skutkow
Zgodnie ze Statutem LKS Zjednoczeni w Rychwale celern dzialalnosci Klubu jest
krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Grniny Rychwat. Wychodzqc
naprzeciw realizowanemu zadaniu Zarzid stworzy# program zajgc sportoworekreacyjnych, ktory daje uczestnikom mozliwosc nieodpkatnego spgdzania czasu
wolnego, aktywnie i z pozytkiem dla zdrowia. Pozwalajq one odpoczic, zregenerowac
sify psychiczne i fizyczne po calodziennym pobycie w szkole, rozwijac i pogtgbiac
zainteresowania sportowe w formach sportu wyczynowego lub amatorskiego,
przekladajicego siQ w praktyce na czynny udziak w zajgciach organizowanych przez Klub
w ramach realizacji niniejszego zadania.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego
Zajgcia adresowane si do ch@tnych dzieci i m#odziezy na poziomie szko+ y podstawowej i
gimnazjum oraz doroslych, rowniez z rodzin dysfunkcyjnych (nieudolnych wychowawczo,
zagrozonych patologii lub patologicznych) w celu zagospodarowania czasu wolnego,
stworzenia mozliwosci wykadowania nadmiaru energii, ktory przy braku tego typu zaj@c
mogliby spozytkowac w sposob zagrazajicy bezpieczeristwu i zdrowiu ich samych lub
innych. Zajgcia zorganizowane pozwalaji na bezpieczne kontrolowane spQdzanie
wolnego czasu pod opiekq wykwalifikowanego instruktora, ktory oprocz opieki
przekazuje odpowiednie wartosci uczestnikom zajgc.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiizanych z realizacjq
zadania publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni siq to do
podwyzszenia standardu realizacji zadania."
Nie dotyczy

5. Informacja ,
czy w ciggu ostatnich 5 lat oferent/eferenci
otrzymat/etrzyntaIif) dotacjq na dofinansowanie inwestycji zwiizanych z realizacji
zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore zostaly dofinansowane, organu ktory
udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji 411)
Nie dotyczy
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Zadanie
Oferent lub finny podmiot
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sportowe w pilce
siatkowej
4. zajQcia i konkursy z
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rekreacyjnych

wrzesien
pazdziernik
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pazdziernik

LKS ,Zjednoczeni"

wrzesien
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pazdziernik
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10. Zak#adane rezultaty realizacji zadania publicznego
zpieczne
rawienie sprawnosci ruchowo - motorycznej wsr6d dzi b' zl rododZ1wielodzietnych
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zagospodarowanie wolnego czasu mood Hach (zw^zekazaniu wzorc6w do nasladowania,
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oglabybyc
spadek patologii spotecznych (chuliganstwo, alkoholizm zajac m tworz
mozliwosci wytadowania nadmiaru energii, kt6ra przy braku tego typu
spozytkowana w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu i zdrowiu.

rzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
IV. Kalkulacja p
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R odza
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9. Harmonogram l3 )
Zadanie ubliczne realizowane w okresie od 20.09. do 31.10.2011 r.
Terminy realizacji
Poszczegolne dzialania w
zakresie realizowanego zadania poszczegolnych
dziakan
publicznego14)
1. zaj@cia, rozgrywki
sportowe dla doros#ych
w p. noznej
2. zajgcia, rozgrywki
sportowe dzieci i
mlodziezy w pikce
noznej
3. zaj@cia, rozgrywki
sportowe w pike
siatkowej
4. zaj@cia i konkursy z
innych dyscyplin
sportowych i
rekreacyjnych

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dziatanie w
zakresie realizowanego zadania
publicznego

wrzesien
pazdziernik
wrzesien
pazdziernik

LKS ,Zjednoczeni"

wrzesien
pazdziernik
wrzesien
pazdziernik

10. Zakiadane rezultaty realizacji zadania publicznego'5
Poprawienie sprawnosci ruchowo - motorycznej wsrod dzieci i mkodziezy, bezpieczne
zagospodarowanie wolnego czasu mkodziezy (zwkaszcza osob z rodzin wielodzietnych i
mniej zamoznych, z rodzin dysfunkcyjnych), przekazaniu wzorcow do nasladowania,
spadek patologii spotecznych (chuliganstwo, alkoholizm, narkomania). Stworzenia
mozliwosci wykadowania nadmiaru energii, ktora przy braku Lego typu zajgc mogkaby bye
spozytkowana w sposob zagrazajzLcy bezpieczenstwu i zdrowiu,

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

Rodzaj

Koszt
caikowit
y
(w z#)

kosztow16)
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o
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0
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0
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z tego
do
pokrycia
z
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wanej
dotacji
(w zt)

z tego z
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ch
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wiasnych
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z innych
irodei , w
tym wpiat
i opiat
adresat6w
zadania
publiczneg

Koszt do
pokrycia
z wkiadu
osobowego,
w tym
pracy
spoiecznej
czionkow
i swiadczen
wolontarius
zy
(w zi)

N

0

6

I

II

Koszty merytoryczne18 po
stronie Oferenta)19j:
1. umowa zlecenie , o dzielo trenerzy, instruktorzy

2

2000,00

etat

4000,00

4000 , 00

0,00

0,00

2. Koszty obsfugi si^dziowskiej

8

150,00

zI/ os

1200,00

1200,00

0,00

0,00

3. Nagrody dla uczestnikow
zajgc sportoworekreacyjnych

20

55,00

kpl .

1100,00

1100 , 00

0,00

0,00

4. koszty transportu dia
uczestnikow zadania

2

640 , 00

zt/zajQcia

1280,00

1280,00

0,00

0,00

5. koszty wyzywienia
uczestnikow zajQd sportowo
- rekreacyjnych

4

160,00

z#/zajgcia

640 , 00

640,00

0,00

0,00

6. srodki czystosci

4

35,00

z#/zaj@cia

140 , 00

140 , 00

0,00

0,00

15

60,00

kpl.

900,00

900,00

0,00

0,00

20

35,00

szt

700,00

700, 00

0,00

0,00

1
5

14,00
5 , 20

szt
I

14,00
26,00

14,00
26 , 00

0,00
0,00

0,00
0,00

1000()

1000x`

0,00

0,00

Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po

stronie Oferenta :
1. zakup materia #ow, sprzQtu
sportowego niezb(Zdnego do
realizacji zadania (obuwie
sportowe, dresy sportowe,
koszulki , r(Zkawice)

2. Zakup materia#ow
promocyjnych z logo gminy
(gadzety reklamowe)
3. Przygotowanie boisk na
czas realizacji zadania
3.1. Wapno hydratyzowane
3.2. Paliwo do kosiarki

III Ogo em:
i I

2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego
1
2
3

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wfasne17)
Srodki finansowe z innych 2r6def og6fem (srodki finansowe
w y mienione w p kt. 3.1-3.3 11)
3.1 wplaty i opfaty adresat6w zadania publiczneg o17)
3.2 srodki finansowe z innych zr6del publicznych (w
szczeg61nogci: dotacje
z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzqdu
terytorialnego, funduszy celowych, srodki z funduszy
strukturaln ch 17)
3.3
ozostafe17)
4
Wkfad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca
s ofeczna czfonk6w
5
Og6fem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

10000 00 ZI
0 ZI

100%
0%

0 zI
0 ZI

0%
0%

0 ZI
0 ZI

0%
0%

0 ZI

0%

10000 00 zf

100%

3. Finansowe § rodki z innych zrodet publicznych213

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota
srodkow
( w zl)

Informacja o tym,
czy wniosek
(oferta)
o przyznanie
srodkow zostal (a) rozpatrzony (- a)
pozytywnie, czy
tez nie zostal(-a)
jeszcze
roz atrzon -a
TAK/NIE'

Termin
rozpatrzenia w przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

Nie dotyczy
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE'

Uwagi, ktore mogi miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Brak uwag .............................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................... -..... .............................

V. Inne wybrane informacje dotyczgce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
publicznego22)
1. Slawomir Smigielski - trener pilki noznej
2. Piotr Kozanecki - instruktor pilki noznej
3. Slawomir Wozniak - instruktor pilki noznej i pilki siatkowej
4. Mariusz Pieczonka - trener I klasy pilki siatkowej

2. Zasoby rzeczowe oferenta /e€erentew-'^ przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadania13)

Pilki, bramki, stroje sportowe i inny sprz@t sportowy potrzebny do realizacji zadania

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadarn publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem , ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracji
publicznq).
LKS Zjednoczeni w Rychwale od kilkudziesi@ciu lat dziala na terenie Gminy Rychwal
krzewiic kulturQ fizyczni, sport i rekreacjq przy wspoludziale administracji publicznej
- UGiM w Rychwale, a take od kilku lat w wspolpracuje z GKRPA w ramach r62nych
akcji i programow profilaktycznych promujicych zdrowy styl zycia, organizowanych na
terenie gminy Rychwal.

