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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miasta Oleśnica

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ W OLEŚNICY, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Powiatu
Oleśnickiego: 61/10, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: OLEŚNICA, Miejscowość: OLEŚNICA, Ulica:
BOCZNA, Numer posesji: 7, Numer lokalu: 1, Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina:
m. Oleśnica, Strona www: , Adres e-mail: handball.olesnica@o2.pl, Numer telefonu: 603 082 135,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Erwin Bolibrzuch
 
Adres e-mail: handball.olesnica@o2.pl Telefon: 603 082
135

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami piłki ręcznej
dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.09.2021 Data
zakończenia

17.12.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

W ramach oferty realizowane będą pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami piłki ręcznej dla
uczniów oleśnickich szkół podstawowych klas IV-VI. Przewiduje się zrealizowania zajęć w ilości nie
mniejszej niż 78 godzin. Uczestnicy zajęć podzieleni będą na 2 grupy w związku z prowadzeniem
zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3. W programie bierze udział nie
mniej niż 30 uczestników. Szczegóły zajęć:
• Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w dwóch grupach. Przewidywana liczba zajęć
dla jednej grupy – 39h, łącznie dla obydwu grup – 78h tj. 52 zajęcia po 1,5h (w zależności od
dostępności hal sportowych – istotne jest aby zajęcia odbywały się bezpośrednio lub niezbyt późno
po zakończeniu zajęć szkolnych). Zajęcia treningowe prowadzone będą przez 3 trenerów, w tym
jednego w ramach umowy wolontariatu.
• Zakup niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu sportowego – zakup koszulek – jednolitość
ubioru całej grupy wzmacnia więzi i buduje poczucie działania wspólnego;

Miejsce realizacji

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy.
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zajęcia sportowe dla grup docelowych 78 godzin dziennik zajęć

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej od 11 lat organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnica, korzystając również z finansowania ze środków
publicznych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Realizacja zadań powierzonych przez urzędy administracji samorządowej:
- 2014 - Miasto Oleśnica – Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej oraz organizacja
zawodów dla mieszkańców
- 2014 – Miasto Oleśnica - Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych
- 2015 - Miasto Oleśnica – Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej oraz organizacja
zawodów dla mieszkańców
- 2015 – Miasto Oleśnica - Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych
- 2016 - Miasto Oleśnica – Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej oraz organizacja
zawodów dla mieszkańców
- 2016 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
FERII ZIMOWYCH
- 2016 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
WAKACJI LETNICH
- 2017 - Miasto Oleśnica – Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej oraz organizacja
zawodów dla mieszkańców
- 2017 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
FERII ZIMOWYCH
- 2017 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
WAKACJI LETNICH
- 2018 - Miasto Oleśnica – Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej oraz organizacja
zawodów dla mieszkańców
- 2018 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
FERII ZIMOWYCH
- 2018 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
WAKACJI LETNICH
- 2019 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
FERII ZIMOWYCH
- 2019 - Miasto Oleśnica – ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE
WAKACJI LETNICH

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Mariusz Łyszczyński – Nauczyciel wychowania fizycznego– Licencja Trenerska B Związku Piłki
Ręcznej w Polsce - uprawnienia wychowawcy kolonijnego;
Jarosław Górski - nauczyciel wychowania fizycznego
Monika Knysak - nauczyciel wychowania fizycznego
Zasoby rzeczowe
Przewiduje się wykorzystanie urządzeń treningowych będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
dodatkowo zostanie wynajęta hala sportowa na przeprowadzenie zajęć treningowych.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynagrodzenie dla trenerów
prowadzących zajęcia

9 600,00    

2. Sprzęt sportowy dl uczestników zajęć 900,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 500,00 7 000,00 3 500,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

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

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

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

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie (obligatoryjny - papierowo)
2. Regulamin (fakultatywny)

1) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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