
UPROSZCZONA OFERTA REAL€ZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy Hype nić wyłączy e w biaych pustych polach• zgodn e z instrukcjami umieszczor.~r. s przy,

„ 171x1 j oraz w przypisach. 171x1 

zamacre li e gw azciką, np.: „pobierane*„„e okHerane' oznacza, że naieży skreśli riew ścnuą odpow R NIK DUZY 
prawidłową. Przykład: „pobieranie`/niepobieranie'. --- — _-- 1 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
cło którego adresowana jest oferla 

2. It dzaj zadania publicznegol j 

II. Dane oferenta(-tów) 

Wójt Gminy Trzydnik Duży 

Wpł. 
dn. 

L. dz.  
Zlecono 
Termin 

04. 11, 70?? 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

S. Nazwa ofarcnta(..tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowyrr: lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e maił, numer telefonu 

Gminny Klub Sportowy „Płomień" Trzydnik Duży, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym —0000119764, 
adres siedziby lub adres do korespondencji —Trzydnik Duży, 23230 Trzydnik Duży, gksplomien@wp.pl 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień doły c rącycłt oferty (np. imię i nazwiska, 
:u aur 3ctiefanu, adres p< azły e?ektronicz nej 

Waldemar Fryza 

507 365 573 

gks.ploriert@w~p€

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

. 2. Termin realizacji zadania publłcznego°')

Organizacja miniturniejów dla dzieci i młodzieży pod hasłem 

„Dla Niepodległej" 

Data 
:O.ipC:c.le?ci 2 

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

14.11.2022 Data 
zakończenia 

:2.7.11.20222 

Zadanie polusa na prowadzeniu działah:oścl Sportowej i szkołeniowc wychowawczej wśród (7 nuci, nlłodziC.Ży i dorosłych, Orcwadneniu 

treningów oraz udziale drużyn piłkarskich juniorów i seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Lubelski Związek Piłki 
Nożnej (LZPN), udział w rozgrywkach o Puchar Polski, udział w turniejach piłki nożnej organizowanych przez inne jednostki sportowe i 
samorządowe, udział w turniejach piłki halowej, mecze towarzyskie. 
Miejscem realizacji zadania jest gmina Trzydnik Duży—obiekty sportowe znajdujące się na terenie gminy Trzydnik Duży. Teren województwa 
lubelskiego—obiekty sportowe klubów uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej, obiekty 
sportowe organizacji, jednostek sportowych organizujących turnieje piłki nożnej na boiskach sportowych lub halach sportowych. 
Głównym celem Klubu jest zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego poprzez organizowanie treningów oraz uczestniczenie w 
rozgrywkach, powyższy cel zapobiega zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży, podnosi sprawność fizyczną, wychowuje poprzez 
sport, kształtuje pozytywne cechy charakteru, takie jak: obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność, koleżeństwo, współdziałanie w 
kolektywie, zasada „fair•piay". W ramach składanej oferty Klub chce zagospodarować czas dzieciom i młodzieży w aktywny i zdrowy sposób. 
Działanie to ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnej aktywności poprzez organizację cyklu rozgrywek i mini turniejów w tym 
turnieju niepodległościowego 20 listopada „Dla Niepodległej". Przez to działanie Klub dąży do popularyzacji zdrowego i aktywnego 
spędza.aia czasu wolnego mając nadzieję że dzieci, które wezmą udział w turniejach przystąpią w przyszłości do najmłodszej grupy piłkarzy, 
którą Kiub planuje utworzyć. Poprzez organizację miniturniejów i turnieju niepodległościowego chcemy pobudzić wśród uczestników i ich 
rodzin ducha patriotyzmu. W środowisku występuje duże zapotrzebowanie na integrację poprzez sport, w Klubie występują zawodnicy z 
kilku miejscowości Gminy Trzydnik Duży. Mecze rozgrywane na boisku w Trzydniku Dużym gromadzą dużą liczbę kibiców piłki nożnej 
również z kilku miejscowości Gminy. Realizacja zadania publicznego skutkuje większą integracją lokalnej społeczności, utożsamianiem się z 
lokalnym środowiskiem, miłym spędzeniem wolnego czasu, nawiązywaniem nowych znajomości i przyjaźni. W Klubie zarejestrowanych jest 
26 zawodników w tym 15 juniorów. W kategorii Orlik El zarejestrowanych jest 15 dzieci. W treningach organizowanych przez Klub udział 
biorą wszyscy zarejestrowani zawodnicy, w treningach mogą brać udział również inni niezarejestrowani uczestnicy. Na meczach Klubu 
organizowanych na boisku w Trzydniku Dużym uczestniczy od 100 do 200 kibiców, mieszkańców gminy Trzydnik Duży. 

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
oi~^^wany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Nazwa rezultatu Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 
]--

Nie dotyczy 

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

Finansowanie działalności Klubu w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „C" w sezonie 2002/2003, od sezonu 2003/2004 
do sezonu 2007120080 mistrzostwo klasy „B" od sezonu 2008/2009 o mistrzostwo klasy „A" od sezonu 2015/2016 
do sezonu 2016/2017 klasa Okręgowa od sezonu 2017/2018 o mistrzostwo klasy „A" z budżetu Gminy 

Do realizacji zadania wykorzystywane będą: Boisko sportowe w Trzydniku Dużym, kompleks boisk sportowych 
„Orlik 2012" w Trzydniku Dużym, hala sportowa w Trzydniku Dużym. 

Trener drużyny seniorów -trener II klasy piłki nożnej wydanej przez PZPN nr licencji 000033235-umowa zlecenie 

Trener drużyny juniorów -trener II klasy piłki nożnej wydanej przez PZPN nr licencji 000025958- umowa zlecenie 

Trener drużyny juniorów - instruktor sportu w piłce nożnej 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źrodeł 

Koszt1Dietyzawodników 7150,00 7150,00 

Koszt 2 Wynagrodzenie trenera 2 850,00 2 850,00 

~I 3 Koszt 3 

4. Koszt 4 

Koszt 5 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 10000,00, 

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* / eferensi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)' / zalega( ją) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym' /' 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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. 

GKS „Piomżeń„ 
  Y 1nikDtYźy 
. pBF..ZF$ - 

W T=  ryza 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnkinych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data 


