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GFROSŻCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłąanie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w pnypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
Odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do

Burmistrz Toszka

2. Rodzaj zadania publicznego”

17) wspieranie

którego adresowana jest oferta

ll.

upowszechnianie kultury fizycznej

i

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-maił, numer telefonu
Nazwa: Ludowy Klub Sportowy "Przyszłosc Ciochowice, Formaprawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000001344, Kod pocztowy: 44-180, Poczta: Toszek, Miejscowość:
Ciochowice, Ulica: Szkolna , Numer posesji: 19, Województwo: śląskie, Powiat: gliWicki, Gmina:
Toszek, Strona www: , Adres e—mail: przyszloscciochowice@02.pl, Numer telefonu: 607246425,

Adres do korespondenqi jest taki sam jak adres oferenta

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

lll.

Rainhard Morawiec
Adres e-maii: przy sZ loscciochow' |ce@ 02. p lTelefon:
607246425

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania”

'

Zakup kosiarki traktorka
01.06.2022

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

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

wniosek wygenerowano w systemie wina.-„pi

,

suma kanu—aim:

uwazasz:

28.08.2022

Opis zadania

_

Ciochowice jest sołectwem, które krzewi i promuje kulturę sportową. W sołectwie istnieją dwie
drużyny piłki
nożnej liczące ok 50 zawodników. Zajęcia sportowe , treningi i mecze odbywają się na obiekcie
sportowym w Ciochowicach, ul. Szkolna 19. Obiekt posiada 2 pełnowymiarowe boiska do gry w
piłkę nożną oraz duży obszar rekreacyjny trawiasty przylegający do obiektu. W związku z
rozgrywaniem meczy oraz prowadzeniem zajęć zaistniała potrzeba zakupu kosiarki traktorka. Zakup
kosiarki pozwoli obiekt ten utrzymać na odpowiednim poziomie, ulepszy to stan muraw co pozwoli
na tworzenie lepszych warunków do prowadzenia treningowi rozgrywania meczy naszych drużyn.
Pragniemy nadmienić, że wszystkie prace związane z utrzymaniem zieleni wykonujemy w postaci
wolontariatu a sprzęt, który posiadamy zakupiony z środków własnych ze względu na swoją
wieloletność jest wadliwy! nie nadaję się do dalszego użytkowania
Przewidujemy promocję zakupu kosiarki poprzez rozegranie meczu towarzyskiego naszej drużyny,
gdzie informacja ta, Że zadanie publiczne zakupu traktorka kosiarki jest współfinansowane ze
środkówłinansowanych pochodzących z budżetu Gminy Toszek, będzie umieszczona na plakatach
oraz—ogłoszona podczas trwania meczu.
Przewidujemy wkład wolontariatu poprzez przygotowanie boiska do meczu, wydrukowanie i
dystrybucja plakatów koszt 160zi,
Przewidujemy zapłacenie rachunku za sędziowanie meczu koszt 902ł.
W ramach wolontariatu przewidujemy wykonanie i naklejenie naklejki logo z naszej Gminy na
traktorku oraz umieszczenie informacji na fecebooku ~ wartość 501%. Przewidujemy wkład własny
Finansowy zakupu kosiarki traktorka w kwocie ZOOOzł.
«

›

—

—

zadania: dalsze krzewienie tradycji sportowych poprzez zajęcia (treningi), rozgrywanie
zawodów (meczy), organizowanie festynów rekreacyjno-sportowych.

Cel realizacji

.

Miejsce realizacji
Miejsce realizacji zadania: obiekt sportowy Ciochowice, ul. Szkolna 19

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publianego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Zakup kosiarki

Poprawa jakość 2 boisk
obejścia ulepszenie

Sposób monitorowania
rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
faktura zakupu

i

—

warunków treningowych

i

rozgrywania meczy

wniosek wygenerowano w syaemie wicker-„pi , suma kontrolna: wod-5221458:

Promocja zakupu kosiarki

Przygotowanie naklejki
naklejenie na traktorek
kosiarkę, informacja na
stronie klubu (facebook)

Rozegranie meczu towarzyskiego

Przeprowadzenie meczu,

Zdjęcie kosiarki, screen

E

informacja na plakatach
podczas meczu

2

facebooka

Sprawozdanie z meczu
i

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

Charakterystyka oferenta
powstał w 1948 roku. Od 2000 roku prowadzi współpracę z Gminą Toszek w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury Fizycznej i sportu. Współpracujemy z Gminą w organizowaniu
zajęć sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach piłki nożnej , w współpracy organizowaliśmy
festyny rekreacyjno sportowe, współorganizowaliśmy Dożynki Gminne i Powiatowe. Klub za swoją
działalność został nagrodzony przez kapitułę Powiatu Gliwickiego nagrodą Bene Meritus
Klub

—

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
posiada doświadczenie w utrzymaniu zieleni na obiekcie. Od 2000roku pielęgnujemy obejście a
przede wszystkim stan boisk na którym odbywają się zajęcia treningowe i rozgrywane mecze. Dobry
stan boisk był wynikiem tego, że na obiekcie gościliśmy drużyny ekstraklasy takie jak: Górnik Zabrze,
Klub

Bełchatów, Widzew Łódź, Banik Ostrawa, Polonia Bytom. Również obejście wokół budyn ku, ogródki
skalne, rabaty przyciągają mieszkańców do spędzania wolnego czasu na obiekcie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
przewiduje wkład własny finansowy zakupu kosiarki w kwocie 2000zł
Informacje promocyjne zakupu , wolontariat i rachunek sędziego 300zł
Klub

lV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Wartość

Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Zakup traktorka kosiarki

2.

Promocja

Z

PLN

dotacji

Z

innych

źródeł

12 000,00
300,00
12 300,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

wniosek wygenerowano w systemie wixkacpl
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suma kontrolna: Hod-6211458:

10 000,00

2 300,00

1)

2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferentaj—tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* oferenciils składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* załegaHąji z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent* oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* zalega-Ha)ZŁ z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną

/

/

/

/

'

wiascmvą—ewidenciąfk;

6)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym ;
i
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pnetwarzaniem
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyaą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych?
.

7)

.

mego

WWE
'

""""""""""""""""""""""""""""""

do 'Sportowy
Ciochowice
ul. Szkolna ”ig: 44-180 Toszek
Ludowy

;>

sreazyazzosc

NłP 969-l2-29-157. Regon 276737100

(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli

wimieniu oferenta)

Data-"

/%a2 21022

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
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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Potwierdzenie złóżenia oferty
Konkurs:

"Małe granty" - wpieranie
2022
Gmina Toszek

Urząd:

Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia

elektronicznie:
Nazwa składającego:

V.

i

upowszechnianie kultury fizyanej w roku

Referat Organizacyjny
Zakup kosiarki traktorka
323657
b70d-6221—d58c

17.02.2022 r.
Ludowy Klub Sportowy "Przyszłość" Ciochowice

Oświadczenia

Oświadczam(y), że:
1)

z)
3)

4)
5)

s›
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tśw);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* /
składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* / zalegaHą—F z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent* / oferent:?li składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* / załegaHąix z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną"
.
, .
. l
l
, ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załąanikach 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.

W
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now?;
'
”PRZYeŁŁGSC”
Ciochowice
ul. Szkoina 19: 443—188 Toszek.
V

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

Ni? 969-12-29-457 9%

«1.7767371'a.

:

(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)

/ Z @2

›

2192 2.

Data.................. ............
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