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Upowszechnianie kultury fizy enej
(nrdzaj zadania Fublicznegqz);

Reprezentowanie Fowiatu kamiennogórskiego w xv lgrzyskach Ęs i Mieszkańców wsi i Miast
(Ętuł zadania publicznęo)

w okresie od 01.05.2014 do 30.06.2014

W FoRMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLJCZNEGO/WSPIEMNIA REALIZACII ZADANIA PUBUęNEGO1)

PWFż

Powiat Kamiennogórski

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów art.19 a ustawy z dnia Z4kwietnia 2003 r.
o dżałalności pozytku publicznego i o wolontariacie
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6} adrs:
miejsotłłaść: lGmienna Góra ul.: Wojska roskiry 10
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gmina: KanŁxna &i,ra połviat:ą Kamienrngórski

woj§ńdńl§: Dolnośląskie

lod pocztowy: 58{00 poczta: lGmienna GÓra

7) tęl,: 605403719 f,aks: ..........
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13),jeżeli oferent/oferencil) prowadzi/prutadząl) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do Ęestru przedsiębiorców

b) pzedmiot działalności gospodarczej

il. Informa§a o sposobie rcprezentacii oferentów wobc organu administracji publicznej
wraz z przytoeeniem podstawy prawnejil)

Zgodnie ze statutem.

lII. Szaegółorłry zakres rlreclorvy zadania publicznego pnoponowanego do realiza§i

[. Kńtka óaraktelystyka zadania publicznego

Reprezentowanie Powiatu Kamiennogórskiego w Dolnosląskich LekkoatleĘcznych Igrzyskań LZS Mieszkańców Wsi i Miast.
Dojazd na imprezy w ramach igrzysk finał wojewódzki w lekkoaUetyce.

Z. OPis Potneb wskazującyń na konieczność wykonania zadania publicznego, opis
pruyczyn oraz skutków

Największą Potrzebą jest zaangażowanie mieszkańców powiatu w cżynne uprawianie sportu, propagowanie zdrowego stylu
źycia, kzewienie ducha sportowej rywalizacji,

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkańcy Powiatu kamiennogórskiegą zdolni sportowcy, szczególnie młodzi.



t

Na zawody finałowe zakwalifikowała się liczna grupa zawodników - mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, głównie
młodzież

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanyó z realizacją zadania
publicznąo, w szcząólnoŚgi ze w§kazaniem, w jaki sposob przyr:lyni się to do podwyższenia
standardu realizacji zadaniall)

5. Informacja| ql w ciągu ostatnich 5 lat ofercnt/oferenci1) otrrymał/otrzymalil)
dota§ę na do-finansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznąo z podaniem
inwesĘcji, które zosŁaĘ dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowańia, Óraz daty
otrzymania dotacji11)

Godne reprezentowanie i promocja Powiatu Kamiennogórskiego.
zdobycie punktów do rywalizacji w klasyfikacji gmin i powiatów województwa dolnośląskiąo.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

brak

6. zakładane cele realiza§i zadania publianego oraz sposob ich realiza§i

Zgorzelec

8. opis poszczególnych działań w zakresie realiza§i zadania publicznegolz)

1. Dojazd oraz pokrycie kosztow wpisowego zawodników na finał wojewodzki lgrzysk Lekkoatl€tycznych LZs

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.05. do 30.06.2014

Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznegola)

Terminy realizacji poszczególnych
działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego

załlania ntlhliczneoo

9. I{armonogram13)



oferent
Dojazd na finał wojewódzki l maj 2014
Lekkoatletycznych lgrzysk źS

1O. Zakładane rezultaĘ realizacji zadania publicznegols)

Wystawienłe reprezentacji na mistrzostwa oraz gdne reprezentowanie naszego powiatu.

zdobycie wielu punktów do klasyfłkacji Dolnośląskich lgrzysk Lżs Mieszkańców wsi i Miast

Iv. kalkulacja pzewidyranych kosztów realizacji zadania publiczn€go

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Ę. Rodzaj kosztów16)
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Koszt
całkowity

(w zł)

z tąo do
pokrycia

z Wnioskowanej
dota§i
(w zł)

z tego
z finansowych

środków
własnych,

środków z innych
źrodel, w Ęm
Wpłat i opłat
adresatów

zadania
publicznego17)

{w zł}

Koszt do pokrycia
z wkładu

osobowego,
W tym pracy
społecznej
członków

i świadczeń
Wolontariuszy

(w zł)

I KoszĘ merytoryczneló)
po stronie

1600 0,8358 km 1600,00 ,t00,0o 200,00 1000,00



II Koszty obsfu9iż0] zadania
publicznego, W tym koszty
administracyjne po stronie ..
(nazwa Oferenta)19):
1).,........,,,,...
2)

ru Inne koszĘ, w tym koszty
wyposażenia i promocji
po stronie ,,.
(nazwa Oferen13)19);
1).......,.........
2) ..............-,.

ry Ogółem: 1600,00 400,00

2. pzewidyrvane źródła finansowani@
1 Wnioskowana kwota dotacji 4OO zł ,..,.. 25,.,..,o/o

2 Środki finansowe własne17) 0zł ..........,o/o

3 Srodki finansowe z innych źrodeł ogółem (środki irnansowe wymióńńńrpkt 3JT3)") ...,,....... zł ,,.,o/o

3.1 wpłaty i opłaĘ adresatów zadania publicznegol7) 2a0 zł

3.2
srook flnansowe z innych żródeł publicznych (w szeąólności: dotacje z uuazełu pańffi
lub budżetu jednostki samoządu terytorialnego, fundrisry celowych, środki z fundiszy
strukturalnych)la

,,,.,....,.. zł ,,,.,..,,.,,o/o

3.3 pozostałe17) 4O0 zł ..,.,25,.,o/o

4
600 zł ,,.37,5,..,o/o

5 Ogóem (środki wymienione w pkt 1-4) 1600 zł 100 9o

3. Finansowe śrcdka z innych źódeł publicznyęftzl)

Uwagi, Kóre mogą mieć znaczenie przy ocenie kosżorysu:
W kosztorysie Podano orientacyjną liczĘ kilometrów przewidzianyń do przebycia na rozgrywki,

Nazwa organu adminishacji publicznej
lub innej jednostki sektora finansów

publicznych
Kwota środków (w zł)

Informacja o tym/ czy wniosek (oferta)
o przrżnanie środków został(-a)

rozpatrzony(-a) pozń/wnie, czy też nie
został(-a) ieszcze rozDatnonv(-a)

Termin rozpatrzenia
- w pzypadku wniosków (ofert)

nierozpatĘonych do czasu złoźenia
ninieiszei oferfu

TAVNJE1)

TAVNlE1)

TAtq1l5tl

TAVNIEł



przemnożono przęż stawkę jaka rozlicza się deląacje s}użbowe, Oferty pzewoźników lokalnych SA

wyższe, wiec zdecydowaliśmy się na ten rodzaj pokrywania kosźów.

V. Inne wybrane informacje dołczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe pzewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznąo22)

Zarząd PZ LZS, Działacze, Instruktorzy, Trenerzy

2. Zasoby Ęeczowe oferenta/oferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Samochody własne.

3. Dotychczasowe doŚwiadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, lćóre z Ęó zadań realizowane byĘ we współprary z administracją publiczną)

Rozpowszechnianie sportu na terenie powiatu

4. Informacja, czy oferent/oferencil) pnewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznąo w trybie,
o lćórym mowa w ań. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku



publicznąo i o wolontariacie

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakesie działalnoŚci poffiu publicznego

oferenta/ofu rentÓ,rl 1) 
;

2) w ramach składanej ofeĘ pzewidujemv pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferenVofereneill p975{l związany(-ni) niniejszą ofeĘ do dnia 30.06.2014 r.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

pzekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informaĘenych,

osoby, których te dane doĘeą, zhlzyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osohwych (Dz. U. z2O02 r. Nr 101, pz.9ż6, zpoźn. zm.);

5) oferent/oferencil) składający niniejszą ofeńę nie zaląa(-ją)/załesa§ją)1) z opłacaniem należnoŚci z

ĘĄułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpiecenia społecznel);

6) dane określone w czEfoi I niniejszej ofeĘ ą zgodne z Krajor^|ym Rejestrem Ędowym/właŚciwą

ewidencją1);

7) wsaystkie podane w ofercie oraz załąenilęch informacje Ę zgodne z alćualnym stanem prawnym i

faĘcznym, POWIATI}WE lltl[SziNl|
LtJnOl'v§ IE§P&ŁY §ro{T§WI
Aleił Woiska Folskiego 10

;il;;ł ;i ff;'f 
' **1** §ć"'il " " " " "

\1;j \tu'**iX
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionyó
do d<ładania aświadczen woli w imieniu

oferenta/_of erentów1 ))

ouo. Łk..,.il-r. ..J,l ł.h

Załączniki:

1. Kopia aktualnąo odpisu z Krajowęo Rejestru Ędowegą innego Ęestru lub ewidencjiza).
2. W przypadku wyboru innąo sposobu reprezentacji podmiotół składających ofertę wsŃlną niż
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Wynikający z Krajow€o Rejestru Ędowego lub innego właściwąo rejestru - dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-Ów).

Poświadczenie złożen ia ofeĘ25)

,{( clt, ćcł(, ( illU,]i

Adnotacje uzędowęzs)

Niepotrzebne skeślić.
RodĄem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia Z4kwietnh 2003
r. o działalnoŚci pożytku publicznąo i o Wolontarlacie.
KaŻdy z oferentów składających ofeĘ wspolną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołąeają włakiwe
pola.
Forma prawna oznacza formę działalnoŚci organizaĄi pzanądowej, podmiotu, jednostki organizaqpjnej
okreŚloną na podsĘwie obowiązująrych pnepisow, w szczógólności stoiłaizyszenie i iundac;e, oso6y prańńe'i
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisow o sbsunku państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innyó kościołów i związków wyznaniowych oriz o
gwarancjach wolnoŚci sumienia i wrżnania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
Publicznego, uclniÓwskie kluby sportowe, ochotnicze straźe pozame oriz ińńe. Należy zaznaczyc odpowiebnią
formę lub wpisać inną.
Podać nazwę właściwego reje§tru lub ewidencji.
W zależności od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot pow§bał.
osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Naleł wypełnić, jezeli zadanie
publiane proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego warvawy
DotYczY oddziałów terenowych, placówek i innych jedńostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnć, jeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
NaleŻY okreŚiĆ, czy podstavĘ ą zasady okeślone w statucie, pełnomocnictwo, prokura ey Eż inna podstawa,
Dotyczy tylko ofeĘ wspolnej.
Wypełnić Mko w plzypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestydi.
OPis musi byĆ spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku ofeĘ wspólnej - nalezy wskazać dokładny
podział działań w ramacłr realizacji zadania publicznąo między składającymi ofrrtę ńspolną.
W harmonogramie należy pdać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liebowe
okreŚlenie skali działań planowanych przy realizaQi zadania publicznego (tzn. miai adekrratnych dla danego
z_adania Publicznąo, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
Opis zgodny z kosztorysem.
Należy opisaĆ zakładane rezultaĘ zadania publicznąo - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania
prtyuyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złąodzijego negatywne skutki.
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r6)

t7)
18)

19)

20)

2l)

Należy uwzględnć wvystkie planowane kosdy, w szcząólności zakupu usług, zakupu r7ffiy, wynagrodzeń.
DoVczy jedynie wspierania zadania publicznego.
Należy wpisać koszĘ bezpośrednio zwĘzane z celem realizowanego zadania publicznego.
W przypadku ofeĘ wspolnej kolejni oferenci dołączają do Ębeli informację o swoich kosztach.
Naleźy wpisać kosżry związane z obsługą i administra§ą realizowanego zadania, Kóre związane Ę z
wykonywaniem działań o charakteze administraryjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obshlgą finansową i
prawną projektu.
Wypełnienie fakuhlatywne - umożliwia zawarcie w umowie pofinowienia, o którym mowa w § 16 ramowego
wzoru umowy, stanoh,iącego załącznik nr 2 do rozpoządzenia Ministra Pmcy i PolĘki Spolecznej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowąo wzoru ur}owy dotyczących realizadi zadania publicnąo
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, Do,tyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania
publicznego,
Informacje o kwalifika§ach osób, które Ędą zatrudnione rra1 rulizaĄi zadania publicznego, araz Q
kwalifikacjaó wolontańuszy. W przypadku ofeĘ wspolnej naleźy przyponądkować zasoĘ kadrowe do
dysponujących nimi oferentów.
Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólngj należy przyponądkorłnć zasoby rzeczowe do
dysponujących nimi oferenów.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faĘcznym i prawnpn, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Wypełnia organ administra§i publicznej.

23)

24)

25)


