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UPROSZCZONA

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

i
EALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOn IM & I jy

r i  *1 x
i

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych; polach, zgodnie z instaikq'ami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. /

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranle7niepobieranie4" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „p©biefanie7niepobieranie*".

i. Podstawowe informacje o złożonej ofercieZarząd Powiatu Mieleckiego

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Mieleckiego

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 publicznego') 2a. Organizacja wypoczynku i zajęć pozaszkolnych dzieci i m łodzieży z 
te renu p o w ia tu  m ie leckiego

4. Tytuł zadania publicznego Szachowe wakacje z pow ia tem  M ie leck im  w  Radomyślu W ie lk im

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 1.07.2017 Data 31.08.2017 rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Szachowe "Szach-Mat" w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki ul. Chopina 17

2/2016 - Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych w Starostwie Powiatowym w Mielcu

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)

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

te l. ko m . .... ... .... ... .... ..

W o lo n ta r iu s z  p ro w a d z ą c y  za jęc ia  - P rze m ys ła w  Kopacz

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

Nauka gry w szachy dzieci i młodzieży z całego powiatu Mieleckiego poprzez wewnętrzne turnieje szachowe w trakcie 

zajęć. Zadanie to przyczyni się do obniżenia agresji u mieszkańców powiatu jak i nowego współzawodnictwa sportowego. 

Zadanie będzie realizowane w Radomyślu Wielkim. Zajęcia będą trwały jedną godzinę i odbywać się będą dwa razy w 

każdym tygodniu w okresie wakacji 2017 roku. Łącznie zostanie zrealizowanych 20 godzin zajęć. Naukę będzie prowadzi! 

wolontariusz stowarzyszenia mieszkaniec gminy Radomyśla Wielkiego, sędzia szachowy Polskiego Związku 

Szachowego Przemysław Kopacz. Przewiduje się grupę odbiorców w postaci dzieci i młodzieży minimum 10 osób 

do maksymalnej pojemności sali tj .60 miejsc siedzących.

Stowarzyszenie szachowe "Szach-Mat 
w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. Chopina 17
te l . :  8 8  3 2 6  1 2 3 4

-----------------------------------------------------------  NIP: 617-318-17-01 HEGON: 365873254
v 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.



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Dzieci i młodzież zdobędą umiejętność gry w szachy jak i współzawodnictwa sportowego w szachach. Umiejętność 
ta pozostanie na trwałe u dzieci i przyczyni się do osiągnięcia sukcesów w dalszym ich życiu. Na każdym etapie 
realizacji powyższej oferty nowi uczestnicy będą mogli dołączyć do nauki gry w szachy. Stowarzyszenia Szachowe 
Szach-Mat w Radomyślu Wielkim zawsze będzie prowadziło bezpłatne zajęcia dla ich odbiorców.

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)

Instruktor szachowy 1000 3,00 1000

specjalistyczny sprzęt szachowy 2000 2000 0,00

Nagrody motywacyjne dla dzieci 300 0,00 300

Plakaty promocyjne 200 200 0

Koszty ogółem: 3500 2200
1300

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferenP/oferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych;
5) oferenWeferenei- składający niniejszą ofertę nie zalegaGą)*/eatega{ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

u b e z p ie c z e r^ ^ ^ g .T A W | C | E L
§ł9W0f?Y&lłi't< Siichowe 'Szach-Mat' 

yn Radomyślu Wielkim

............................
/ l iż k - ś  .............

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferenta)

Stowarzyszenie Szachowe "Szach-Mat" 
w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. Chopina 17 
te k :  8 8  3 2 6  1 2 3 4  

NIP: 817-218-17-01 REGON: 365873254

Data 24.05.2017r.

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.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


