
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 
o raz  w  przyp isach.

Zaznaczenie gwiazdką np.: ,pcbieranie*fr»ep<*teranie'' oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiąąc 
praw id łow ą. P rzyk ład: „peb ie ran ie */n iepob ie ran ie ” .

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

ZARZĄD POWIATU W SIEDLCACH

2. Rodzaj zadania publicznego11 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja szkolenia 
uzdolnionych sportowo 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

Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce

08-110 Siedlce

B. Prusa 6

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000363730

www.kps.siedlce.pl

kps.siedlce@gmail.com

kom. 508773524

Starostw o Powiatowe w S ied lcach  
u l P iłsu d sk ie g o  40
00-110 S ie d lce  . .. .... ..

PrTyi»C N«gda Górzna
W ydział O rganizacyjna
Z ałsozn ików .0

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. im ię  i nazw isko, 
n u m er te le fonu , ad res poczty  e lek tron iczne j)

GRZEGORZ WALCZAK, 508773524, kps.siedlce@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci -  piłka siatkowa

2. Termin realizacji zadania publicznego2* Data 
rozpoczęcia

01.04.2020 Data 
zakończen ia

31.05.2020

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

 

 

 



Zadaniem jest realizacja programu szkolenia oraz współzawodnictwa grup młodzieżowych w dyscyplinie 

sportowej piłka siatkowa mężczyzn w miejscowości Skórzec, propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej. W zakresie szkolenia adresatem są dzieci i młodzież płci męskiej uczęszczająca do Szkoły 

Podstawowej w Skórcu i okolic. W zakresie propagowania siatkówki wszyscy mieszkańcy Skórca i okolic.

Klub prowadzi treningi z następującymi grupami dziecięcymi z klas podstawowych:

Klasa V Szkoły Podstawowej w Skórcu, 12 chłopców

Klasa VI Szkoły Podstawowej w Skórcu, 12 chłopców

W planach jest utworzenie grupy z klas I-II Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, 15 chłopców

W planach jest utworzenie grupy z klas lll-IV Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, 15 chłopców

W planach jest utworzenie grupy z klas I-II Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, 15 chłopców

Celem realizacji zadania jest dążenie do ciągłego podnoszenia umiejętności trenujących (poprawa sprawności 

fizycznej i wspieranie kariery sportowej). Umożliwienie w formie rywalizacji spędzenia czasu. Dbałość o 

proces wychowawczy -  wychowanie przez sport oraz uświadamianie dzieci i młodzieży o pozytywnych 

skutkach uprawiania sportu. Osiąganie jak najlepszych wyników sportowych. Dzieci trenujące pod okiem 

naszych trenerów podnoszą swoje umiejętności, a co przekłada się na podnoszenie poziomu sportowego w 

zawodach szkolnych. Popularyzacji piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży -  rozbudowanie siatkarskich 

zainteresowań. Cele realizowane będą poprzez:

• szkolenie zawodników,

• uczestnictwo w zawodach sportowych,

• akcje promujące piłkę siatkową i zdrowy tryb życia,

• promocję w mediach i portalach społecznościowych.

W szkoleniu wykorzystywana jest hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu.

11 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  póżn. zm.).

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



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

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Podniesienie umiejętności gry w piłkę 

siatkową uczestników treningów

Minimum 50 uczestników weźmie 
udział w 40 godzinach szkoleń

Testy sprawdzające technikę gry w piłkę 
siatkową

Podniesienie sprawności fizycznej 

uczestników treningów

Minimum 50 uczestników weźmie 
udział w 40 godzinach szkoleń

Testy sprawnościowe

Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce (KPS Siedlce -  polski klub siatkarski z Siedlec, powołany w 2010 roku. Następca sekcji męskiej piłki 
siatkowej klubu UKS "Ósemka" Siedlce istniejącego od 1994 roku. Klub prowadzi szkolenie w sekcjach: seniorów, juniorów, kadetów, 
młodzików i grup dziecięcych, skupiając łącznie około 180 osób trenujących. Formalnie klub współpracował z administracją publiczną 
przy realizacja następujących zadań publicznych w 2018 roku: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn 
seniorzy VIl-XII" w trakcie realizacji Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn grupy młodzieżowe VIl-XII" w 
trakcie realizacji Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn seniorzy l-VI" zostało zorganizowane i rozliczone w 
całości Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn grupy młodzieżowe l-VI" zostało zorganizowane i rozliczone 
w całości Formalnie klub współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących zadań publicznych w 2017 roku: 
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn seniorzy VII-XII" zostało zorganizowane i rozliczone w całości 
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn grupy młodzieżowe VIl-XII" zostało zorganizowane i rozliczone w 
całości Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn seniorzy l-VH" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. 
Generator eNGO Suma kontrolna: c461 a3dc 2600 95c3 abfe a066 7f68 3f5d Generator eNGO 8 Wydruk: 2.3.02 Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn grupy młodzieżowe l-VII" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. 
Formalnie klub współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących zadań publicznych w 2016 roku: Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn seniorzy VIl-XII" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn grupy młodzieżowe VII-XII” zostało zorganizowane i rozliczone w całości. 
„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn l-VI" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. Formalnie klub 
współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących zadań publicznych w 2015 roku: - „Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn VI l-XI I" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. - „Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn l-VI i" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. Formalnie klub 
współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących zadań publicznych w 2014 roku: - „Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn l-VI i VIl-XII" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. Formalnie klub 
współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących zadań publicznych w 2013 roku: - „Szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe -  piłka siatkowa mężczyzn l-VI i VIl-XII" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. - „Udział 
reprezentantów powiatu siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym" 
zostało zorganizowane i rozliczone w całości, Formalnie klub współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących 
zadań publicznych w 2012 roku: -  „Organizacja IV Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce" zostało 
zorganizowane i rozliczone w całości, -  „Organizacja II Towarzyskiego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa KPS Siedlce" zostało 
zorganizowane i rozliczone w całości, -  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
(seniorzy, grupy, młodzieżowe) w okresie l-VI" zostało zorganizowane i rozliczone w całości, -  „Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy , młodzieżowe) w okresie VIl-XII" zostało zorganizowane i 
rozliczone w całości Formalnie klub współpracował z administracją publiczną przy realizacja następujących zadań publicznych w 2011 
roku: -  „Organizacja III Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta" zostało zorganizowane i rozliczone w całości, -  
„Organizacja I Towarzyskiego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa KPS Siedlce" zostało zorganizowane i rozliczone w całości, -  
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy, młodzieżowe) w okresie 
l-VI" zostało zorganizowane i rozliczone w całości, -  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe (seniorzy, grupy , młodzieżowe) w okresie VIl-XII" zostało zorganizowane i rozliczone w całości. Ponadto część członków klubu 
(w tym zarządzający) brała udział przy realizacji zadania szkolenie w piłce siatkowej seniorów realizowanych przez UKS „Ósemka" 
Siedlce w okresach: 01.01.2007 -  31.12.2007, 01.01.2008 -  31.12.2008, 01.01.2009 -  31.12.2009, 01.01.2010 -  31.12.2010 oraz zadań 
realizowanych w poprzednich latach przez UKS „Jedynka" Siedlce. Oba kluby pozytywnie rozliczały zadania z poprzednich lat 
realizowane wspólnie z UM Siedlce.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 

źródeł

1. Sprzęt sportowy 11 200,00 10 000,00 1 200,00
2.
3.
4.

5.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 200,00 10 000,00 1 200,00

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* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-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 II 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

R9

GZŁ-O ZARZĄDU-

ćkowskl
Data 17.02.2020 r.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświat 
woli w imieniu oferentów)

:eń

klub  przyjació ł SIATKÓW KI 
SIEDLCE

Ul Bolesława Prusa 6,08-110 Siedlce

  

 


