
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f4f7-fbcc-b624

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Gmina Jarocin

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 publicznego1) 6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego XIX Mityng Lekkoatletyczny szkół podstawowych oraz XV Mityng
Lekkoatletyczny Gimnazjów.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-09-15 Data

zakończenia 2017-11-15

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)

nazwa: Uczniowski Klub Sportowy „GROM” przy Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Golinie
forma prawna: UKS
KRS: UKS : 47/95
adres siedziby: Jarocińska 32, 63-200 Golina, poczta: Jarocin

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: waszkiewiczsebastian@wp.pl, telefon: 695920507

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Sebastian Waszkiewicz, adres e-mail: waszkiewiczsebastian@wp.pl,
telefon: 695920507
Maria Pewniak, telefon: 661445817

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Od kilkunastu lat w Golinie organizowane są dwudniowe mityngi lekkoatletyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów z
gminy Jarocin.
W tym roku będą to XIX dla szkół podstawowych oraz XV gimnazjów.\
Są to podwójne zawody , jeden dla szkół podstawowych , drugi dla gimnazjów.
Są to najstarsze tego typu zawody w gminie Jarocin mające wieloletnią tradycję. Zawody odbywają się na początku roku
szkolnego i są z reguły pierwszymi zawodami w każdym roku szkolnym podczas których nauczyciele wychowania
fizycznego mają możliwość sprawdzenia formy sportowej uczniów . Zawodnikom daje to możliwość konfrontacji i
rywalizacji.
Co roku w zawodach startuje kilkanaście szkół , które reprezentuje około 200 młodych sportowców.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowują upominki, poczęstunek a dla najlepszych nagrody.
Zawody odbędą się na obiektach sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Golinie.

Cel realizacji zadania
Obecnie w gminie jest mało imprez tego typu. Przy narastającym pogorszeniu sprawności sportowej młodzieży jest to
możliwość i jeden z etapów zachęcenia ich do uprawiana sportu.
Wieloletnia tradycja i doświadczenie w organizacji takich zawodów sprawia że są one atrakcyjne dla uczniów i ich
opiekunów oraz właściwie przeprowadzone.
Dzięki długiej tradycji tych zawodów, obecnie startują w nich dzieci , których rodzice przed laty mieli okazje także brać w
nich udział.

Dotacja pozwoli na realizację kolejnego etapu sportowej szkolnej tradycji w gminie gdyż są to najstarsze tego typu zawody
w gminie Jarocin mające wieloletnią tradycję. Zawody odbywają się na początku września i są pierwszymi zawodami w
każdym roku szkolnym podczas których nauczyciele wychowania fizycznego mają możliwość sprawdzenia formy sportowej
uczniów . Zawodnikom da to możliwość konfrontacji i rywalizacji.
Startuje kilkanaście szkół , które reprezentują około 200 młodych sportowców.
Zawodnicy startują w kilku konkurencjach lekkoatletycznych technicznych i biegowych.
W poprzednich latach udział brało wielu sportowców dla których udział w golińskich mityngach był początkiem dalszej
sportowej kariery. Wielu z nich także podkreśla , ze udział w tych zawodach po latach miło wspominają i "zasiał" w nich
ducha sportowca. Dla wielu jest to także pierwsza możliwość konfrontacji z uczniami z innych szkół ponieważ startują
uczniowie od klasy IV sp do III gimnazjum.
Coraz trudniej jest znaleźć środki finansowe na organizacje imprez. UKS jak co roki robi wszystko , aby zawody miały jak
najlepszy charakter i oprawę. Wsparcie finansowe z dotacji zdecydowanie wspomoże organizacje i pozwoli na
przygotowanie dla uczestników nagród oraz innych atrakcji , co sprawi im radość i uśmiech na ich twarzach. Obecnie
szkoły borykają się także z problemem znalezienia środków finansowych na dojazd na takie zawody, wsparcie z dotacji
pozwoli także wspomóc rozwiązanie tego problemu.

Impreza organizowana jest dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Jarocin od klas IV sp do III gimnazjum.
W obydwu mityngach co roku bierze udział około 200 zawodników.

Miejsce realizacji zadania
Obiekty sportowe w Golinie

Grupa odbiorców zadania
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Liczba uczestników około 150 uczniów plus opiekunowie

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nauczyciele golińskich szkół oraz pracownicy - 10 osób
Sprzęt sportowy należący do UKS Grom Golina oraz golińskich szkół.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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utrzymywanie wieloletniej tradycji spotkań i integracji młodzieży poprzez sport i lekkoatletykę
- możliwość konfrontacji uczniów w sportowej rywalizacji w duchu "fair play"
- możliwość sprawdzenia aktualnej formy sportowej uczniów
-aktywne spędzenie wolnego czasu przez młodzież
- wspólna zabawa poprzez sport
- integracja środowiska lokalnego poprzez sport
-integracja międzyszkolna
- nabycie wiedzy o korzyściach zdrowotnych wynikających z uprawiana sportu,
- podniesienie ogólnej sprawności
-poprawa zdrowia uczestników

- poprzez dodatkową rywalizację w mistrzostwach podniesienie chęci doskonalenie się
- współpraca różnych stowarzyszeń z Goliny
- promocja gminy Jarocin jako realizatora działań sportowych dla młodzieży
Wszystkie te cele realizowane będą poprzez odpowiednie nagłośnienie i informacje o imprezie . Wszystkie cele będą
realizowane podczas trwania imprezy , a także po niej poprzez informowanie o niej i efektach oraz korzyściach
wynikających z udziału w imprezie.

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 dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 zakup nagród na mityngi 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

2 Wynajem autokaru 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

3 Artykuły spożywcze 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

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

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
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1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Statut

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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