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Załącznik nr l

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: „pobioraniQ*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

l. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznego11

4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego21

Burmistrz Drezdenka

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Drezdenko

Treningi, warsztaty sportowo - psychologiczne, remont zalanego

pomieszczenia dla zawodników.

Data

rozpoczęcia

Od podpisania

umowy

Data

zakończenia

15.12.2021

II. Dane oferenta (-ów)

l. 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 ,URAN" Trzebicz, stowarzyszenie/ KRS 0000171495, ul. Kolejowa 4 G6-530 Trzebicz
Numer konta 94 8362 0005 0009 1499 2000 0010 nazwa banku: LWBS Drezdenko

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)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

l. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności ce\u, miejsca jego

realizacja grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Treningi sportowe, warsztaty sportowo - psychologiczne

Głównym miejscem realizacji zadania będzie pomieszczenie szatni przy boisku K.S. „Uran".



[Podczas treningów, a w konsdcweocji meczy bardzo ważne jest nastawienie mentałne i psychiczne
zawodników. Przed i po zawodach nieodzownym jest rozmowa motywująca wszystkich uczestników,

jako całego zespołu odpowiedzialnego za wyniki drużyny. Rozmowy ogólne, a także zajęcia
interpersonalne mvszą odbywać się w obiekcie, gdzie panują odpowiednie warunkL Minimum, Jalde
trzeba posiadać, to pomieszczenie, gdzie można się, jeśli nie indywidualnie, to grupowo skupić,

porozmawiać o taktyce. Nie powinny w tym przeszkadzać osoby z zewnątrz, a zwłaszcza zawodnicy
drużyny pizeciwnej. Konieczne zatem jest posiadanie lokmn, które umożliwi rozgrywanie zawodów,
jeszcze przed meczami... Klub Uran posiada odpowiednie miejsce, dotychczas użytkowane. Jest to

szatnia klubu. Niestety ulega degradacji z powodu przeciekającego dachu. Istnienie klubu zależy również l
pd zaplecza. Istniejące poszycie dachowe od początku istnienia budynku jest zdegradowane. Konieczność!
paprawy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Doraźne latanie jest skuteczne na krótko. Następstwa

przeciekającego dachu to konieczność dodatkowego remontu wnętrza, tymczasem malowania ścian po

wszędobyisldch zaciekach. Nie chcemy dopuścić do dalszej degradacji pomieszczeń, które są
taieodzowną częścią obiektu oraz trcnii^ów i rozgrywek... Osobom związanym z klubem zależy bardzo

pa możliwości uprawiania popularnego sportu w miejscowości, dlatego większość możliwych do
wykonania prac remontowych wykonamy nieodpłatnie. Za zaoszczędzone w ten sposób środki planujemy
wymienić drzwi wejściowe, których stan również pozostawia wiele do życzema. Obiekt jako wspóhie
dobro powinien umożliwiać trenowanie i rozgrywanie zawodów, dlatego uważamy, ze wniosek jest jak

najbardziej zasadny. Nadmieniamy, że trcningi odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry,
ponadto planujemy zaprosić fachowców z dziedziny psycłiologii sportowej na spotkania z drużyną i
zamteresowanymi osobami na pErcłekcje. Sezon Jeaenno - zimowy umożliwia u nas takie spotkania

jedynie w szatniach klubowych.
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Rczuhatem zakładanych działań będzie podniesienie morale drużyny, poglębtCTia ducha zespohŁ,
jbzi^ któiym pr2edtozy s^ to na wynflu w rozgiywkaciL Zostam^
dóry dzi^ wq>óli^m <izi^am<mi będ^ sfaiż;^ następitym pofcrfei^^
mogli wzrastać w duchu wychowania w sporcie i rozbudowywać swoją sprawność fizyczną.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
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Oświadczam(-y), że:

l) proponowane zadanie pubtfczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy 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 z opłacaniem należności z tytuhi zobowiązań podatkowych;

5) oferent*/oferenci* stctadający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytuhi składek na ubezpieczenia

społeczne.

Data 4 września 202 Ir

Skarbi
Jan Sosnowski
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Zbigniew Smogur

KLUB SPORTOWY
"URAN" TRZEBICZ

66-530 DREZDENKO
NIP 281-002-18-80
Regon 080009830

preiftt
K.S.-URAN-TRZEBICZ ^

Zbigniew Smo&ur
teL'608 867 607 /-M

^J.'^ C^/'j n-'-;

/ 3 - -' ( ^ ^ -—- < /? . ^ T -^ ^.Y

^ G, J.


