WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1

78-300 Ś W I D W I N

Świdwin, dnia 13.06.2018 r.

Oferta na dofinansowanie

-

realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Wójt Gminy
Świdwin podaje do publicznej wiadomo ści tre ść oferty Uczniowskiego Klubu
Sportowego „AyATAR" w Lekowie na dofinansowanie realizacji zadania
publicznego z zakresu przeciwdzia łania narkomanii i alkoholizmu poprzez
wskazanie alternatywnych form sp ędzania wolnego czasu..
Zgodnie z tre ścią art. 19a ust. 4 ustawy o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty
może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotycz ące oferty
Uczniowskiego Klubu Sportowego „AyATAR" w Lekowie (zamieszczonej
poniżej) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Świdwin, Plac
Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin lub na adres poczty elektronicznej
e-mail: poczta@swidwin.gmina.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizacj ę
zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Świdwin" połączonego z profilaktyk ą uzależnień
realizowanego w terminie od dnia 25.07.20 18 r. do dnia 01.08.20 18 r."

Załączniki:

..
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• Oferta realizacji zadania publicznego

Sporz.: Anna Pietryka
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI9$Ę 9Q4D G Ml i Y

w świdwinie
wpłyn ęł o dn...............20... ....... r.
I. Podstawowe informacje
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o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofert ę

.

.... 70).

..Qk/

........

Wójt Gminy świdwin
Art. 19a ustawy

z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności po żytku

publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego")

Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi poprzez
wskazanie alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego

4. Tytu ł zadania publicznego

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Świdwin

S. Termin realizacji zadania publiczneg021

Data
rozpocz ęcia

25. 07.2018r.

Data
zako ńczenia

01.08.2018r.

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S ądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (je żeli jest inny od adresu siedziby)

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy Ayatar przy Zespole Szkó ł w Lekowie
Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do Ewidencji Starosty Świdwi ńskiego nr 27
Adres siedziby i adres do korespondencji: Lekowo 44c, 78-300 Świdwin
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upowa ż nionych do
składania wyja śnie ń dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Agata Gontarczuk, nt. tel.: 669 344 935
e-mail: agontarczuk@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególno ści celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wk ładu osobowego lub rzeczowego

„ dniach 25.07.2018r. - 01.08.2018r. odb ędzie si ę obóz sportowo- rekreacyjny, zorganizowany przez
IKS „Ayatar", dla ch łopców z terenu Gminy Świdwin, pochodz ących ze środowiska zagro żonego
„arginalizacj ą społeczn ą i bezrobociem. Uczestnicy wypoczynku b ę d ą zakwaterowani w O środku
Vypoczynkowym Marta w D źwirzynie. Wyjazd ma na celu doskonalenie umiej ętności gry w pi łkę
ęczn ą i piłkę nożną, promowanie aktywnych form sp ę dzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
szta łtowanie pozytywnych postaw spo łecznych wolnych od na łogów, poznanie walorów krajobrazu
admorskiego w Polsce. Zaj ęcia z zakresu profilaktyki, na temat zagro że ń jakie nios ą za sob ą
pożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych, nikotynizm, uzale żnienie od komputera,
rowadzone b ędą przez wykwalifikowan ą kadrę. Zaj ęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone b ęd ą
rzez instruktorów pi łki noż nej posiadaj ących wieloletnie doświadczenie w pracy z dzie ćmi.
Jczestnicy obozu b ęd ą mieli zagwarantowane cztery posi łki dziennie oraz suchy prowiant podczas
łuższych wycieczek.

Rodzaj zadania zawiera si ę w zakresie zada ń okre ś lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalno ś ci po ż ytku
publicznego i o wolontariacie.
2)

Termin realizacji zadania nie mo że być dłu ższy ni ż 90 dni.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

• Zagospodarowanie przerwy wakacyjnej poprzez pokazanie uczestnikom zadania, alternatywnych
form spędzania czasu wolnego.

• Podniesienie sprawno ści fizycznej uczestników.
Rozwijanie umiej ętno ści gry w piłkę ręczną i piłkę nożn ą poprzez doskonalenie elementów
technicznych i taktycznych.
• U świadomienie zagro ż e ń jakie nios ą spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych, nikotynizm,
uzależnienie od komputera.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospo łecznych w śród dzieci.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku wi ę kszej liczby kosztów

istnieje mo ż liwość dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia
ze środków

Koszt ca łkowity
(zł)

Rodzaj kosztu

Lp.

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji31
(zł)

finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczoweg041
(zł)

1

Pobyt (noclegi i wyżywienie)

8000,00

3000,00

5000,00

2

Wychowawcy (2 opiekunów)

2000,00

2000,00

-

10000,00

5000,00

5000,00

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1)
2)

proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wyłącznie w zakresie dzia ł alno ści po żytku publicznego oferenta;
w ramach sk ładanej oferty przewidujemy pobier3nic*/niepobieranie* świadcze ń pieni ęż nych od adresatów zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz za łą cznikach informacje s ą zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składaj ą cy niniejsz ą ofert ę nie zalega (-j ą )"/zalcg3 ( ją ) z opłacaniem nale ż no ści z tytu łu zobowi ą za ń
podatkowych;
5) oferent*/ofcrcnci* składaj ą cy niniejsz ą ofert ę nie zalega (j ą )*/zalega (j ą )* z opłacaniem nale ż no ści z tytu ł u składek na
ubezpieczenia spo ł eczne.

S E..K..y.rA.aZ .............................
FiUod

j?k....................

......

(podpis osoby upowa ż nionej
lub podpisy osób upowa ż nionych
do składania o świadcze ń woli
w imieniu oferenta)

UCZNIOWSKI KLUB SPORIOy

UI AyATAR
..b"i.i

kgGÓc4rczuk

AVATAR

przy Zespole Szkó ł w Lekowj€
Lekowo 44c, 78-312 Lekow

NI? 672207•G31, REGON 32145754

Data

..P

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S ą dowym - potwierdzona za zgodno ść z orygina łem
kopia aktualnego wyci ągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)

Warto ść kosztów ogó łem do poniesienia z dotacji nie mo ż e przekroczy ć 10 000 zł .

1 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

