
Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

nia................ (poz. ...)
Załącznik nr 1

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 adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Mieleckiego w Mielcu

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1’ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4. Tytuł zadania publicznego
Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar 
Wicestarosty Powiatu Mieleckiego

5. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 06.11.2017 Data 30.11.2017
rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu. 
KRS 0000045548 NIP 8171884926 REGON 831223751
39-300 Mielec, ul. Sandomierska 4, powiat Mielec, województwo podkarpackie.

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)
Nr konta bankowego

Krzysztof Wieczerzak - Prezes Zarządu - ........................ 
Leszek Krępa - Wice Prezes Zarządu -  ........................ 

e-mail palp@lzs.mielec.pl

PBS O/Mielec ....................................................

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego___________

Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Wicestarosty Powiatu Mieleckiego planowane na

dzień 18 listopada 2017 roku w sali gimnastycznej w Wadowicach Górnych. W imprezie będą brały

udział po jednej drużynie z 9 gmin z powiatu mieleckiego ( około 100 uczestników), bez określania

kategorii wieku czy płci (tzw.open) czyli odbiorcami będą mieszkańcy powiatu mieleckiego w
<ażdym wieku czyli: młodzież, dorośli, i seniorzy.Celem zadania jest zaproponowanie aktywnego

' 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.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

mailto:palp@lzs.mielec.pl


spędzania czasu wolnego, atrakcyjnej propozycji odciągającej od przesiadywania przed 

komputerem i telewizorem i wynikających w związku z tym: wad postawy , nadwaga, brak 

zainteresowań swoim regionem, zanikanie kontaktów sąsiedzkich, koleżeńskich i społecznych, 

Zrzeszenie przeznacza na wymienioną imprezę 500 zł z własnych środków oraz wolontariat 
wyceniony na 300 zł.______________________________________________________________________

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Realizacja zadania przyczyni się w wymiernym stopniu do zainteresowania sportem, aktywnym 

spędzaniem czasu wolnego, zainteresowaniem swoim powiatem. Na trwałe zacieśnią się kontakty 

sąsiedzkie i koleżeńskie mieszkańców sąsiednich gmin z powiatu mieleckiego. Nastąpi 
zwiększenie motywacji do uprawniania sportu i sportowej rywalizacji oraz efektywne 

wykorzystanie czasu wolnego poprzez uczestnictwo w wymienionej imprezie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity

(zł)

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31 
(zł)

do poniesienia 
ze środków  

finansowych 
własnych, środków  

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł)

1
Koszty zakupu nagród, pucharów 
upominków, plakatów

1 8 7 0 1 8 7 0

2
Koszty pracy sędziów na 
zawodach

4 0 0 4 0 0

3 Koszty napojów i wyżywienia 6 3 0 1 3 0 5 0 0

4 Usługi księgowe 100 100

5 Obsługa administracyjna zadania 200 200

Koszty ogółem: 3 2 0 0 2 4 0 0 8 0 0

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy petetetafHe*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym;
4) oferent*/©ferenGi.* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/z8tega>(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalsga-(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

11 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
4 ’ w  przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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POWIATOWE ZRZESZENIE
LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH 

w Mielcu
39-300 M IE L E C , ul.Sandomierska 4 

.NIP. .8.1 7.t T.8.-j8 A-. 92 fi.. R EGLOAI. S 3.12Z3 7.5.1.

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta)

PREZ
Powiałoś

Ludowych

ĄDU
zen ia
ortowych

mgr Krzysztof Wieczerzak

W ICłśPRBZLSyKARŻĄDU
DS. S P O im jW Y Ó H  

Pow iatow ey/>  Z rzeszen ia
l^esjfołów  Sportowych

T i e l c i *

Leszek K rępa

Data . .. .i.. ?.5..

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -  potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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