WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 8 W I D W I N

Świdwin, dnia 29.06.202 1 r.

Oferta na dofinansowanie
realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Wójt
Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości treść oferty Uczniowskiego
Klubu Sportowego „REGA" w Bierzwnicy na dofinansowanie realizacji
zadania publicznego z zakresu profilaktyki i wychowania w trzeźwości.
Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty
może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące oferty
Uczniowskiego Klubu Sportowego „REGA" w Bierzwnicy (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: pocztaswidwin.gmina.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację
zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego, w tym zajęć
sportowo-rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdwin jako
alternatywa spędzania czasu wolnego oraz zapobieganie patologiom
i uzależnieniom społecznym" realizowana w dniach od 28.07.2021 r.
do 04.08.202 1 r."
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

wplynęło dn.
Ld2.

2 LUL2021

1.Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Świdwin

2.Rodzaj zadania publicznego')

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży.

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

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy „Rega" przy Zespole Szkół w Bierzwnicy
Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do Ewidencji Starosty Świdwińskiego nr 11
Adres siedziby i adres do korespondencji: Bierzwnica 52, 78 - 324 Cieszeniewo
E-mail: marta jalowskapoczta.fm
Numer telefonu: 503 557 007
Marta Beata Jalowska, nr. tel.: 503 557 007,
2.Dane osoby upoważnionej do składania
e-mail: martajalowskapoczta.fm
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.Tytuł zadania publicznego

Organizacja wypoczynku letniego, w tym zajęć sportowo
‚ rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Swidwln, jako alternatywa spędzania czasu wolnego oraz
zapobieganie patologiom i uzależnieniom społecznym.

2.Termin realizacji zadania publicznego2

Data
rozpoczęcia

28.07.2021 r.

Data
zakończenia

04.08.2021 r.

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

W dniach 28.07.2021 r. - 03.08.2021 r. zaplanowano wypoczynek w Domu Wczasów Dziecięcych"
w Połczynie Zdroju dla 17 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Swidwin.
Program oferty obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi lecznicze, zajęcia sportowe z piłki
ręcznej dziewcząt, zajęcia plastyczne, gry i zabawy edukacyjne. Podsumowaniem wypoczynku
będzie wycieczka do Bydgoszczy i Torunia w dniach 03.08. 2021 r. - 04.08. 2021 r.
Uczestnicy to dzieci i młodzież pochodząca ze środowisk wiejskich często zagrożonych
marginalizacją społeczną i bezrobociem, w związku z tym będą również prowadzone zajęcia
profilaktyczne dotyczące skutków i konsekwencji jakie niesie spożywanie alkoholu i zażywanie
środków psychoaktywnych. Celem zajęć będzie także ukształtowanie pozytywnych postaw
społecznych młodych ludzi. Zajęcia z zakresu profilaktyki na temat zagrożeń jakie niosą za sobą
spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych, nikotynizm, uzależnienie od komputera,
prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę (nauczyciel - wychowawca posiadający studia
podyplomowe z zakresu resocjalizacji), zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone będą przez
nauczyciela wychowania fizycznego (trener II klasy akrobatyki sportowej, instruktor piłki ręcznej).

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatow(w:rtosc
Nazwa rezultatu

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Podsumowanie i rozmowa z
1. Zagospodarowanie przerwy Uczestnicy zdobędą
wychowawcami na zakończenie
wiedzę dotyczącą
wakacyjnej poprzez
odpoczynku, jak aktywnie wypoczynku.
pokazanie uczestnikom
zadania, alternatywnych form spędzić czas z pożytkiem
dla zdrowia.
spędzania czasu wolnego,
Pomiar czasu, testy sprawności.
Poprzez spacery i
2. Podniesienie sprawności
marszobiegi na terenie
fizycznej uczestników.
Parku Zdrojowego, zajęcia
sportowe na hali oraz
basenie nastąpi wzrost
wydolności krążeniowo oddechowej, ogólna
poprawa psychofizyczna
dzieci.
Mecze kontrolne, gry kontrolne
3. Rozwijanie umiejętności gry Przygotowanie do
uczestnictwa i
między uczestnikami pobytu.
w piłkę ręczną poprzez
Współzawodnictwa
doskonalenie elementów
technicznych i taktycznych. sportowego.
Podniesienie umiejętności
technicznych i taktycznych.
Uczestnicy zdobędą
4. Uświadomienie zagrożeń
Podsumowanie zajęć z profilaktyki
jakie niosą spożywanie
wiedzę na temat zagrożeń i rozmowa z wychowawcami w czasie
wynikających ze
alkoholu i środków
pobytu.
spożywania alkoholu i
psychoaktywnych,
nikotynizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych,
komputera.
nikotynizmu, uzależnienia
od komputera.
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Klub realizuje zadania publiczne od 2009 roku.
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdwin poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych zawodów i turniejów w latach 2009 - 2021.
2. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez wskazanie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego organizowano:
1) obozy zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Swidwin w latach 2009 - 2020.
2) obozy letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Swidwin w latach 2015-2019.
3. W ramach programu Równe szanse w zdrowiu" 05.12.2015 r. UKS „Rega" Bierzwnica
zorganizował Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Swidwinie.
4. Organizacja imprez sportowych, sportowo - rekreacyjnych skierowanych do mieszka ńców
Powiatu Swidwińskiego - w ramach realizacji zadania publicznego Starostwa Powiatowego w
Świdwinie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej Dziewcząt kwiecień 2016 - 2021 r., Wojewódzki Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej
Dziewcząt grudzień 2016-2019 r.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość Z dotacji Z innych
PLN
zrodeł

Zakwaterowanie i wyżywienie 5000,00 5000,00
Transport
2500,00
2500,00
Suma wszystkich kosztów realizacji 7500,00 5000,00 2500,00
zadania

1.
2.

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* / oforenci* składający niniejszą ofertę nie zaIega(ją)* / zaloga( 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 11 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.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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