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PotWIerdzenre złozenia oferty

Konkurs:

"Małe granty" - wpieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej w roku

2020
Gmina Toszek

Urząd:

Departament:

Referat Organizacyjny
Doposażenie obiektu sportowego

Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia wersji
elektronicznej:
Nazwa składającego:

V.

W

195911

KS

Zamkowiec › Zakup bramek.

4203-ee44-d50f
2020-02-03 09:17:08
Klub

Sportowy "Zamkowiec" w Toszku

Oświadczenia

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie zakresie
w
działalności pożytku
publicznego oferentai—tów);

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

oferent*/W'

składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)*/załegahą7*—'
z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent*/Oferenc1*' składający
niniejszą ofertę nie zalega(—ją)*/załega(-ją-)*-' z
opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne;
5) dane zawarte w części ll niniejszej
oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/łm'rą
, .
.
.
„

G)

7)

;

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach
są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
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
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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: "pobieraniexlniepobieraniei'".
|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ

administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Burmistrz Toszka

2. Rodzaj zadania publicznego”

17)

II.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(—tów),

forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
adres
ewidencji,
siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e—mail, numer telefonu
Nazwa: Klub Sportowy "Zamkowiec" w Toszku, Forma
prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000008790, Kod pocztowy: 44-180, Poczta: Toszek,
Miejscowość: Toszek, Ulica: Karola
Miarki , Numer posesji: 12, Województwo: śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina:
Toszek, Strona www: ,
Adres email: zamkowiectoszek@podokregzabrze.org, Numer telefonu:
727555942,

Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do

skiadania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

lll. Zakres rzeczowy
1. Tytuł

Daria Podkowa
'
e - mail':d aria
. podkowa . dp@gmai'i. com Te | e fon :
727555942
A d res

zadania publicznego

zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania”

Doposażenie obiektu sportowego
bramek.

25052020

Data
rozpoczęcia

,

Zamkowiec

Data
zakończenia

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

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pi
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Zakup

14.08.2020

Opis zadania
Zakup nowych bramek jest wymagany przez Śląski Związek Pilki Nożnej oraz Podokręg Zabrze. Jako
klub mamy stare bramki, które nie spełniają wymogów dlatego
obowiązkiem jest zakup nowych
aluminiowych bramek z atestem w innym przypadku nasze boisko nie zostanie odebrane
przez
odpowiednią komisje z Podokręgu co wiąże się z brakiem możliwości rozgrywania meczy. Tym
samy
KS Zamkowiec będzie musiał zawiesić
swoja działalność. Zakup bramek nie będzie w żaden sposób
finansowany z otrzymanej w tym roku dotacji ponieważ Klub ponosi również inne potrzebne do
funkcjonowania wydatki dlatego jest to nie możliwe by z dotacji 41 500 zł zostały zakupione siatki i
bramki.
Miejsce realizacji
Toszek, Boisko sportowe przy ul. Karola Miarki 12

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

/

Zakup bramek piłkarskich

Zamontowanie 2 szt bramek Zdjęcia, faktura

Zakup zestawu siatek

Zawieszenie siatek na
bramki

Zdjęcia, faktura

Dowóz na boisko sportowe
Zamkowiec Bramek oraz
siatek

Faktura

Naklejenie na bramki
naklejek ?. informacją, Że
zadanie publiczne jest
współfinansowane e
środków finansowych
pochodzących z budżetu
Gminy Toszek

Zdjęcia

Dowóz zakupionego sprzętu.

KS

Stworzenie naklejek na bramki.

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

wniosek wygenerowano w systemie
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Charakterystyka oferenta
Klub Sportowy Zamkowiec
przy ul.Karola Miarki w Toszku od wielu lat korzysta z
Dotacji Urzędu w
Toszku, są to zarówno konkursy duże jak i małe
granty. Zarząd Klubu również co roku ubiega się o
dofinansowanie poprzez składanie wniosku
„Program Klub". Od wielu lat prowadzimy szkolenie

dzieci i młodzieży oraz
przeprowadzamy różnego rodzaju imprezy sportowe, którymi Patronatem
jest Gmina Toszek oraz Burmistrz Miasta Toszek. Członkowie
dokładają wielu starań by Klub
promował Gminę Toszek. Biorąc pod uwagę, że od lat
składamy oferty realizujemy projekty,
jesteśmy wiarygodni w swoich działaniach. Jesteśmy
najstarszym Klubem Sportowymw Gminie
Toszek, oraz jednym klubem w Podokręgu
Zabrzańskim, który nie spełnia vwmogów dotyczących
bramek.
i

Przedstawiamy fargment dotyczący wymagań PZPN : „Słupki bramkowe i
poprzeczka muszą być
wykonane z dozwolonego materiału. ich przekrój musi
być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub
eliptyczny
i

nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników

"

~

zródło

https://www.pzpn.pl/pub!ic/system/files/site_content/941/3245—
Przepisy_Gry_2019_2020_lnternet_Final.pdf strona 40.
Doświadczenia w realizacji działań
planowanych w ofercie
Poprawa warunków bezpieczeństwa na obiekcie
sportowym l<S Zamkowiec Toszek. Klub Sportowy
Zamkowiec od wielu lat bierze udział w
projektach związanych z wspieraniem i upowrzechnianiem
sportu na terenie Gminy Toszek. Zakup bramk jest niezbędny bo
tego by na obiekcie sportym mogły
być rozgrywane mecze drużyny seniorskiej
oraz mlodszych. Z doświadczenia wiemy, że
tego typu
inwestycje sa na wiele lat. Jako Klub dołozymy wszelkich
starań by bramki zostały prawidlowo
użytkowane i wytrzymały na długie lata.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji
zadania
Dzięki realizacji zadania drużyny Zamkowca
zostaną dopuszczone w kolejnym sezonie 2020/2021 do
rozgrywek.
Bramki z atestem są wymogiem by
rozgrywać mecze ligowe na obiekcie sportowym.
Zakupione bramki będą bezpieczne z atestem
co pozwoli na bezpieczniejsze rozgrywanie
meczy
oraz przeprowadzenie treningów.
KS Zamkowiec
zobowiązuje się do promowania w ramach
przedmiotowego zadania. W gablocie
znajdującej się przy boisku zostanie umieszczona
informacja, że zadanie publiczne jest
współfinansowane ze środków finansowych pochodzących z
budżetu Gminy Toszek wraz z logiem
Miasta Toszek. Na bramkach
zostaną przyklejone naklejki również z tą informacją a na stronach
internetowch Klubu (facebook) zostanie umieszczony Post
z logiem Gminy Toszek oraz
informacją o
współfinansowaniu poprzez Gminę Toszek zakupu bramek
oraz siatek. Klub Sportowy Zamkowiec
bierze odpowiedzialność za demontaż
starych bramek oraz montaz nowych.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania
publicznego
Lp. Rodzaj kosztu
Wartość PLN

!V.

Z

dotacji

2 innych

źródeł
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1.

Zakup dwóch bramek piłkarskich

(3375 złx

2

szt)

6750,0

Zi

Zakup zestawu siatek do bramek

690,0

3.

Dwóz zakupionego

160,0

sprzętu

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.

7600,0

7600,0

0,0

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 dzialalności pożytku publicznego;
3) oferent*/oferencr*' składający niniejszą
ofertę nie zalega(—ja)*/zalega(—1ąj*—' z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenc1*' składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)*/załegahą-)*—'
z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części " niniejszej
oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/in'nę
, ,
.

6)
7)

.

;

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach
są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, wtym 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)

,
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1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450, z późn. zm.)
2)
Termin reaiizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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