
URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE 
W P Ł Y N Ę Ł O 

Dnia 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
1 6 .05 . 2018 

L.dz. , zał. 
podpis 

rukcjami umieszczonymi przy 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z insti 
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 Gmina Żychlin 

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 publicznego1' Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

4. Tytuł zadania publicznego „Siatkarskie wakacje z Małgorzatą Glinką" 

5. Termin realizacji zadania 
publicznego2' 

Data 
rozpoczęcia 

29.06.2018 Data 
zakończenia 

08.07.2018 

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) 

Volley Team Żychlin 
Żychlin, ul. Okoniewskiego 3/21 

KRS 0000441606 

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) 

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień oferty: 
J A C E K FILIŃSKI ul. Żeromskiego 15b/20 99-320 Żychlin 
664336837 jfilinskil313@op.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 

Obóz sportowo-rekreacyjny -„siatkarskie wakacje z Małgorzatą Glinką" w Wałczu 
przeznaczony dlaló chłopców 12-13 lat. Dzieci pochodzą z Żychlina jak i z okolicznych wiosek - Wola 
Popowa, Sleszyn, Grabie należących do Gminy Żychlin. Termin pobytu jaki został ustalony to 29.06-
08.07.2018. 
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności gry w siatkówkę dla 16 chłopców grających 
i uczących się gry na co dzień w Żychlińskiej Akademii Siatkówki. Biorąc pod uwagę, iż taki obóz 
stwarza możliwości nie tylko rozwoju ale także pokaże młodzieży, iż można w sposób aktywny spędzić 
letni wypoczynek projekt znalazł uznanie wśród rodziców, którzy pokryją koszty zakwaterowania 
i wyżywienia w ramach wpłat od adresat zadania. 

' 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. 

mailto:jfilinskil313@op.pl


Ponadto projekt zakłada podniesienie jakości gry w elementach odbicia sposobem górnym i dolnym, 
atak, zagrywka, blok, taktyka zespołowa czy poruszanie się po boisku. Udział w turniejach 
organizowanych podczas obozu pozwoli na integrację grupy i poprawi kondycję grupy. 

Zasoby rzeczowe: 

Volley Team Żychlin posiada możliwość korzystania nieodpłatnie ze sprzętu sportowego i z hali 
sportowej w Wałczu. Zajęcia sportowe przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę -
instruktora piłki siatkowej Jacka Filińskiego i nauczyciela wychowania fizycznego Filipa Filińskiego. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez co najmniej 12 uczestników obozu, 
- udział co najmniej min. 12 dzieci w obozie; 
- poprawa i wzrost umiejętności siatkarskich u co najmniej 12 uczestników obozu 
- realizacja 14 godz. zajęć siatkarskich w hali sportowej; 
- rozegranie 15 meczy sparingowych podczas obozu; 
- integracja grupy rówieśniczej; 

Monitoring rezultatów będzie prowadzony przez opiekuna obozu prowadząc dziennik obserwacji, listy 
obecności i fotorelacje. 

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 

dotacji3' 
(zł) 

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, 
środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 

rzeczowego4' 
(zł) 

1. Transport uczestników na obóz. 3.500,00 3.500,00 

2. 

Wkład własny (nocleg i wyżywienie) 
do projektu „siatkarskich wakacji 
2018" - organizacja zgrupowania 

sportowego w dniach 29.06-
08.07.2018 w Wałczu. 

11.900,00 — 11.900,00 

Koszty ogółem: 
15.400,00 3.500,00 11.900,00 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/nicpobicranic* świadczeń pieniężnych od adresatów 

zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



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

5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalcga (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne. 
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(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 
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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. 

STOWARZYSZENIE 
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN 

KRS0000441606 
REGON 101514465 
NIP 775-264-48-1S J 


