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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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1) Rodzaj zadania zawiera siew zakresie zadań określonych w art. 4 ustav.~i z dnia 24 kwietnia 2003 r. a działalności pożytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2013 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłacznie w bła~rch pustych pclach, zgcdnie z &istruk~ami umieszrzon~nii przy pcszczegćlnydi połach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gWazdką np.: po anie*/nieccbieranie*) ozlacza, że naieży slc~eślić nieMaścżwa cdpcwied~ pczcstawiając
prawidłową. Przykład: „pebierenie”/niepobieranie~”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1~ Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

II. Dane oferenta(-tćw)

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

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego

Parafialny Klub Sportowy Arka”, stowarzyszenie, nr KRS 0000165678,
32-551 Babice ul Zakopiańska 23

~ pksarkababice~gmail.com
https://www.facebook.com/PK5ArkaBabice/
508 3~7 855

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

Bartosz Paprotflnumer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

LTytułzadania publicznego JUNIOR CAP

Data 10.02.2023 I Data 06.03.20232. Termin realizacji zadania publicznego21 . L

„ rozpoczęcia ( zakończenia [
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie JUNIOR CAP będzie realizowane na terenie Powiatu Chrzanowskiego, Hali Sportowej w Libiążu~
w dniu 11 lutego 2023 roku. Proponowane zadanie będzie skierowane do młodzieży z terenu powiatu, którzy~
będą uczestniczyć w turnieju JUNIOR CAR Będzie to uzupełnienie cykli turniejów dla drużyn młodzieżowych

terenu naszego powiatu. Zapotrzebowanie na ruch i aktywność fizyczną wśród młodzieży jest bardzo dużej
a zorganizowanie turnieju z profesjonalną obsługą sędziowską pozwoli wyłonić najlepszy zespół juniorski

naszym powiecie.
Dzięki organizacji turnieju będziemy budować pozytywną relację rówieśniczą) o którą w obecnych czasach~
coraz trudniej.

Halowy turniej piłkarski dla młodzieży zgromadzi 60 zawodników w wieku 14—18 lat. W ramach otrzymanych[
środków zakupione zostaną puchary, medale oraz poczęstunku dla uczestników turnieju. „

W trakcie turniejów zostanie rozegranych 10 meczy piłkarskich. .

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego



Ilość drużyn biorących udział w
turniejach

Zakup Pucharów

5 Listy uczestników

Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów iźródło
Nazwa rezultatu rezultatów (wartosc informacji o osiągnięciu wskaźnika

docelowa)

Zakup medali

1 komplet

60

Faktury/rachunki

Faktury/rachunki

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

Parafialny Klub Sportowy „Arka” Babice istnieje i działa od 1992 r. Od kilkunastu lat systematycznie realizuje
programy profilaktyczne przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Babicach. Nasza dotychczasowa praca zostaje zawsze doceniona przez mieszkańców gminy, co pozwala
nam wierzyć, ze robimy coś waznego i dobrego dla społeczeństwa Nasze doświadczenie procentuje, a to
umozliwia nam trafne dobieranie oferty dla potrzeb ogółu. Nie pozostajemy obojętni na coraz to nowe
inicjatywy i pomysły ludzi, dlatego mozemy pochwalić się przyjazną atmosferą wokół klubu. Od początku
naszej działalności skupiamy się na organizacji zycia sportowego dzieci i młodziezy Kiedyś uczestniczyliśmy
w Parafiadach, teraz sami organizujemy zawody sportowe dla najmłodszych. W naszym klubie pracuje
4 trenerów, ktorzy odpowiadają za prowadzenie zajęć z dziećmi, a dodatkowo wokół klubu pracuje
10 wolontariuszy, którzy pomagają w biezącym funkcjonowaniu klubu Od kilku lat administrujemy
obiektem sportowym „Moje boisko — Orlik 2012” oraz dysponujemy pełnowymiarowym boiskiem do piłki
nozn ej.
W ostatnich klatach klub zrealizował przy wsparciu z budzetu Powiatu Chrzanowskiego dwa zadania:

W 2021. roku Klub realizował zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci najlepszą formą spędzania wolnego
czasu i kształtowania charakterów” -5000,00 zł W 2022 roku zrealizowano zadanie pt „Wakacyjne turnieje
piłkarskie dla dzieci i dorosłych” -5 000,00 zł
W realizację projektu w ramach wolontariatu będzie zaangazowanych sześciu członków stowarzyszenia,
którzy będą odpowiadać za prawidłowe rozliczenie projektu, pomoc w zorganizowaniu turnieju, promocję
wydarzenia oraz opiekę nad zawodnikami podczas ligi W organizacji turnieju będzie brało udział 2
wolontariuszy Szacujemy, ze kazdy wolontariusz będzie pracował 10 godzin Godzinę pracy wolontariusza
wyceniamy na 50zł Łącznie praca wolontariuszy zostaje wyceniona na 1000zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN zrćd&

[ 1. Catering podczas turniejów 800
~_2. Medale, puchary 800

3. Obsługa sędziowska 200
Księgowość, koszty 200

4. administracyjne,
prowadzenie_projektu
Wolontariat — praca przy 1 000

5. organizacji prowadzeniu
turniejów

Suma wszystkich kosztów realizacji 3 000 1 800 1 200
zadania



V. Oświadczenia

Oświadczani(-my), że:

I) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane vylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaf4ów)t
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odb~vaó wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* J efefei~eiz składający niniejszą oferta nie zalega(~ją)* I zalcga( ja~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent / ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) / zolcga( lnY z oplacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części Ił niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem $ą~~~y~* /iąĄyą~mideiqeją±
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekaz~ąvaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyly stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami ° ochronie danych osobowych.
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