
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Burmistrz Miasta Jawora 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Z zakresu wspierania i upowszechniania 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 

 
Międzyszkolny Klub Sportowy „TYTAN” ul. Kościuszki 8, 59-400 Jawor 
 
Starostwo Powiatowe w Jaworze ; ewidencja klubów sportowych pod nr 12 
Nr rachunku bankowego: 74 2490 0005 0000 4530 1487 8453 PLN 

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

 
Tomasz Siczek , 604 20 33 99, di23@wp.pl 
 
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Turniej noworoczny w koszykówkę. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

28.12.22 r. Data  
zakończenia 

30.12.22 r. 

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

Zadanie ma na celu propagowanie koszykówki oraz aktywizowanie dzieci w okresie przerwy świątecznej. Turniej odbędzie 

się na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych 

Zawodom towarzyszyć będą konkursy na najsprawniejszego zawodnika, najlepszego strzelca za 3 pkt. Miejsce odbywania 

turnieju jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami tzn. pozbawiane jest barier architektonicznych, 

 
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.  



wyposażone jest ponadto w toaletę dla osób niepełnosprawnych. . Zadanie zostanie zrealizowane z zapewnieniem 

dostępności zgodnie z artykułem 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Promocja miasta jako miejsca otwartego 
na sport 

Turniej aktywizować dzieci 
szkół podstawowych w 
przerwie świątecznej. 

Opis turnieju w mediach społecznościowych. 

Zapewnienie dostępu do wydarzenia 
sportowego 1 turniej Wykaz wydarzeń 
Poprawa kondycji fizycznej i sprawności 
ruchowej wśród dzieci I młodzieży 

Udział w turnieju minimum 
12 zawodników Opinia organizatora turnieju 

 

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

Koszykówka obecna jest w Naszym mieście od przeszło 20 lat. Regularne szkolenie prowadzone jest od 20 lat. W dalszym 

ciągu jest duże zapotrzebowanie na tę formę spędzania czasu wolnego.  

Niestety z roku na rok zwiększają się  koszty utrzymania klubu. Regularnie w ramach otrzymanych i pozyskanych środków 

unowocześniamy naszą bazę treningową, z której korzysta również młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze oraz 

innych szkół z terenu miasta, ponieważ jesteśmy współorganizatorami wszystkich imprez związanych z koszykówką. 

Aktualnie klub próbuje nawiązać do lat świetności gdy w klubie trenowało około setka uczniów w pięciu 

kategoriach wiekowych. W ciągu dwudziestu lat istnienia dzięki zaangażowaniu zarządów sala przy ulicy 

Kościuszki została wyposażona w tablicę świetlną, atestowane tablice i kosze. Ze sprzętu klubowego (piłki, 

stojaki, płotki, stroje itp.) korzysta młodzież liceum ogólnokształcącego oraz dzieci z SP 5 w trakcie lekcji i zajęć 

poza lekcyjnych. Zajęci treningowe są  prowadzona nieodpłatnie. Na dzień dzisiejszy w klubie zajęcia prowadzi 

trzech trenerów w tym dwóch w ramach wolontariatu. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

I.1.1. Zakup sprzętu sportowego i odzieży 
sportowej na nagrody dla zawodników. 

2000,00 2000,00  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2000,00 2000,00  

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), 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. 

 

 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


