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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: Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Oleśnica”, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Uczniowskie Kluby Sportowe : EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ OLEŚNICKIEGO: 24/15, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica,
Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Sudoła, Numer posesji: 34, Numer lokalu: 9, Województwo:
dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina: Oleśnica, Strona www:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063818061914, Adres e-mail:
aristokles13@gmail.com, Numer telefonu: 662-219-475,
 
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)

Artur Paprocki
 
Adres e-mail: aristokles13@gmail.com Telefon: 662-219-
475

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Udział w drużynowych rozgrywkach szachowych seniorów
– II liga

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.09.2022 Data
zakończenia

11.09.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Udział w drużynowych rozgrywkach szachowych seniorów – II liga. Zespół weźmie udział w
ogólnopolskich zawodach o drużynowe Mistrzostwo Polski w szachach na poziomie II ligi.

Miejsce realizacji

DomWczasowy VIS Jastrzębia Góra

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Utrzymanie w drużyny w tej klasie
rozgrywkowej

Zdobycie wystarczającej
liczby punktów potrzebnej
do utrzymania w 2 lidze.

Tabela turniejowa:
http://www.chessarbiter.co
m/turnieje/2022/tdr_4251/r
esults.html?l=pl

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

Misją stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Oleśnica" jest:
- propagowanie szachów, szczególnie wśród młodzieży szkolnej
- uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych
- upowszechnienie wiedzy o dyscyplinie szachy wśród ogółu społeczeństwa
- kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych oraz promowanie uczciwego
współzawodnictwa sportowego.
Nasze stowarzyszenie od wielu lat działa na terenie Oleśnicy i z sukcesami popularyzuje szachy
wśród mieszkańców naszego miasta. Mamy duże doświadczenie w zakresie realizacji zadań
publicznych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jest to drugi z kolei udział naszego klubu w rozgrywkach II ligi seniorów. W ubiegłym sezonie
zdobyliśmy 6 punktów meczowych, co dało nam 30 miejsce w tabeli turniejowej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe: zawodnicy klubu. Zasoby finansowe: koszt udziału 6 osobowej drużyny to 7290 zł,
dodatkowo należy uwzględnić koszty dojazdu oraz wpisowe do rozgrywek.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Udział w drużynowych rozgrywkach
szachowych seniorów – II liga

5 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 0,00

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* ;
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:

1. Oświadczenie (obligatoryjny - papierowo)
2. Regulamin (fakultatywny)
3. KRS lub wpis ze Starostwa Powiatowego (obligatoryjny - papierowo)

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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