UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE
co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgo
ukciami
mieszczonymi przy poszczególnych olach
oraz w przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką,np.: "pobieranie' /niepobieranie*" oznacza Vn~dżMię~lfj
Ml!W~dpowiedź,
pozostawiając
prawidłową. Przykład:"j399ieraAie' /nlepobleranle ".
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Podstawowe

informacje

o złożonej

86'1b

ofercie

I

I

Wpłynęło dnia

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Burmistrz

Wojnicza,

32-830

J

Wojnicz,

ul. Rynek

1

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

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego'

Wspieranie

4. Tytuł zadania publicznego

Rozwój kolarstwa w Gminie Wojnicz

i upowszechnianie

J ~o~~

Data
rozpoczęcia

S. Termin realizacji zadania publicznego)

•

i

I

kultury

I

r?"<.«

~01'81-

fizycznej

Data
zakończenia

,/y

110.10.2018

Dane oferenta(-tów)

.•,,-&49
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejes~~~owego
lub innej ewidencji, adres siedziby
oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Uczniowski

Klub Sportowy

NIP 873 28 30449
Tarnowskiego

przy Publicznym

REGON 851 798 810,

pod numerem

Gimnazjum

w Wojniczu

wpis do ewidencji

7/uks/2000

z dnia 20 kwietnia

lO, 32- 830 Wojnicz

ul. Szkolna

UKS prowadzonej

przez Starostę

2000 roku.

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym Marcin Bialik
dane osób upoważnionych
do składania
Tel. 605 070 170
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer movimento-wojnicz.pl
faksu, adres strony internetowej)

•

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
Zadanie

dotyczy

WOJNICZ

klubu

Szkółka

Kolarska

upowszechnianie
Szkółka

Kolarska

Burmistrza

działania

Movimento
sportu

Zadaniem

klubu dla kategorii

prowadzi
i innych
Program

działania

należy do Narodowego

sprawuje

powstała

Kolarskiej

młodzik,

opiekę

junior

w osobie

merytoryczną,
wyławianie

MOVIMENTO

Rozwoju

młodszy,

junior

godziny

Bialik - nauczyciel

trenera

organizacyjną

talentów

Kolarstwa

Poziom

1-

samorządu

mgr Marcina
i sprzętową

do dalszego

w osobie

Pana

Bialika.

nad działalnością

szkolenia

w Sekcji Kolarskiej

oraz masters.

i szkółce są prowadzone

od 2 do 5 godzin

Projektu

w 2016 roku z inicjatywy

UKS PG WOJNICZ

szkółki jest również

mgr Marcin
dyscyplin

oraz Szkółki

kolarskich.

Wojnicz

Bąka i klubu

Zajęcia w sekcji kolarskiej
5 razy w tygodniu

Wojnicz

w szkółkach

Movimento

Tadeusza

Klub UKS PG Wojnicz
szkółki.

w roku 2018 Sekcji Kolarskiej

UKS PG WOJNICZ.

dla dzieci w formie

zajęć w zależności

dyplomowany

zajęć pozalekcyjnych

od makrocyklu

wychowania

fizycznego,

treningowego.
instruktor

od 3 do
Zajęcia
kolarstwa

i

uzupełniających.
Sekcji kolarskiej

i Szkółki

Kolarskiej

Movimento

Wojnicz

przy UKS PG WOJNICZ w

1

2018 roku obejmuje:
•

prowadzenie zajęć sportowych

na powietrzu (marzec - listopad)

i sali gimnastycznej (grudzień - luty)
•

zakup sprzętu sportowego,

części zamiennych, serwis i naprawa -rowerów

•

dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kolarskich dla uczestników zajęć w 2018
roku w tym opłata startowa, koszty wynajęcia pojazdów na przejazd,

•

dofinansowanie obozu sportowego dochodzeniowego w okresie wakacji w drugiej
połowie sierpnia jako zgrupowanie przed Mistrzostwami Polski,

•

konferencję szkoleniową dla nauczycieli i instruktorów
szkółkach,

•

wyjazd na badania wydolnościowe

•

zakup paliwa do samochodu podczas treningów

•

organizację zawodów kolarskich: pilotażowo jedna edycja na rowerach szosowych w
formie zawodów w jeździe indywidualnej na czas i kryterium.

prowadzących zajęcia w

dzieci zrzeszonych w szkółce,
i wyścigów z wozem technicznym,

Ponadto
•

Wszystkie dzieci w szkółkach kolarskich są ubezpieczone (NNW) zgodnie z regulaminem
Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa,

•

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na poziomie 70% a
pozostałe 30% to finansowy wkład własny lokalnych operatorów szkółek
- klubów, Regionalnych Związków Kolarskich lub innych podmiotów
(samorządów, szkół, ośrodków sportu itp.).

wspierających

Dodatkowo kluby, szkoły i lokalne samorządy wspierają program poprzez nieodpłatne
obiektów sportowych

program

udostępnienie

i sprzętu do organizacji zajęć.

Cel zadania:
Upowszechnianie
dzieci/uczniowie
Wyłonienie

sportu wśród dzieci z terenu gminy Wojnicz. W zajęciach mogą uczestniczyć
szkół podstawowych

utalentowanych

(to jest program upowszechniania

zawodników

na wzór wychowanków

•

Arek Mirek zawodnik Kadry Narodowej MTB Juniorów,

•

Arek Cebula - aktualny Vice Mistrz Polski Amatorów

sportu).

UKS PG Wojnicz takich jak:

w Kolarstwie Górskim,

•

Jakub Cierniak - zwycięzca maratonów

CYKLOKARPATY.PLw kategorii Junior Młodszy i Junior

•

Adrian Cierniak - Mistrz Polski Amatorów w Kolarstwie Górskim z 2008 roku

•

Bartek Grochola - Mistrz Polski Amatorów w Kolarstwie Górskim z 2010 roku

•

Szymon Nosek - Mistrz Polski Amatorów

w Kolarstwie Górskim z 2017 roku

Miejsce realizacji projektu:
Tereny gminy Wojnicz w szczególności tereny obok Szkoły Podstawowej oraz w parku Miejskim.
Tereny i drogi asfaltowe w szczególności serwisówka koło orlika w Wojniczu oraz pagórkowate drogi
asfaltowe okolic Grabna i Milówki. W czasie złej pogody od listopada do marca mała salka
gimnastyczna przy szkole podstawowej.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

2

•

Promowany będzie zdrowy styl życia i upowszechnianie

sportu jako dobrego sposobu na

spędzanie wolnego czasu,
•
•

Promowane będzie kolarstwo i młodzi zawodnicy uprawiający tą dyscyplinę sportu,
Zapewniona będzie dostępność do specjalistycznego treningu kolarskiego, pod okiem trenera
mającego duże doświadczenie i praktyczne podejście do uprawiania kolarstwa.

•

Zapewniony zostanie dostęp do startu w zawodach:

•

Puchar Tarnowa MTB - xc

•

Dare2b - maraton na dystansie hobby

•

Puchar Smoka -xc

•

Puchar Doliny Popradu - xc

•

Kolarski Puchar Wojnicza Dzieci i Młodzieży

•

Mistrzostwa

Polski Szkółek Kolarskich

•

Mistrzostwa

Polski Amatorów

w kolarstwie

górski

Dzięki możliwości realizacji zadania młodzi uczestnicy projektu dostana niepowtarzalną szansę
uczestniczenia w całym sezonie wyścigów, na których będą mogli rywalizować z rówieśnikami, co z
pewnością przełoży się na znaczne podniesienie ich poziomu sportowego,
doświadczenia
normalnym

i umiejętności

zdobycie niezbędnego

potrzebnych zarówno w trakcie zawodów sportowych jak i w

życiu.

Uprawianie kolarstwa pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, ale także na wykształcenie
akich cech charakteru jak wytrwałość w dążeniu do celu, zorientowanie na ich osiąganie pomimo
pojawiających się trudności oraz umiejętności pracy w zespole i dla jego dobra.
Miasto i Gmina Wojnicz będą promowane w kraju i zagranicą jako miejscowość powiatu
arnowskiego z prawdziwie działającym klubem kolarskim i zapleczem w postaci szkółki kolarskiej.
Ponadto celem działań będzie pokazanie uczestnikom i kibicom piękna ziemi wojnickiej oraz
mobilizowanie

lokalnej społeczności do aktywnego wypoczynku na rowerze.

A. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów istnieje

możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Lp.

Koszt
całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji)
(zł)

do poniesienia ze
środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego"
(zł)

1.

Dofinansowanie działalności szkółki
kolarskiej w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Kolarstwa

2.

Udział w treningach i zawodach
kolarskich w tym:
A. opłata startowa
B. przejazdy
C. naprawa i serwis rowerów
D. dopłata do obozu
treningowego
Koszty ogółem:

8100,00

1130,00

6970,00

2400,00
1200,00
1540,00

2000,00
800,00
770,00

400,00
400,00
770,00

300,00

300,00

0,00

13540,00

5000,00

8540,00

Oświadczam(y}, że:

3

.

•

proponowane

•

w ramach składanej oferty przewidujemy

zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

•

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

•

oferent·jsfereAEi·

fjsBieraAie· /nlepobleranie"

świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)·jzalega8ą)·

z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)·jzalega(ją)*

z opłacaniem należności z tytułu składek na

podatkowych;
•

oferent*jsfereAEi·

ubezpieczenia społeczne.
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lub podpisy osób upoważnionych

do

NIPI173·28·30·449 REGON:851798810

skladania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Data 07.07.2018 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.
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