OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Data i miejsce ztozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)
OFERTA/OFERTAWSPOLNA4

ORGANIZACJI POZARZAPOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-6W), O KTORYM (-YCH) MOWAWART. 3
UST. 3 USTAWYZ DNIA24 KWIETNIA2003 r. O DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie w zakresie dziaialnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i
wspoJpracy
(rodzaj zadania publicznego2')

Siotkowicka oaza rekreacyjna miejscem spotkah oraz integracji mi$dzypokoleniowej
(tytut zadania publicznego)

wokresieod 10.10.2011 r. do 15.12.2011 r.

WFORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO1'
PRZEZ
GMINE^ POPIELOW
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisow dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentow1'3'
1) nazwa: Gminny Zwia^zek Ludowe Kluby Sportowe
2) forma prawna:4'
(X) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spotdzielnia socjalna

( ) inna

3) numerw Krajowym Rejestrze Sajdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
38/07
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6' 17 styczeh 2008 r.
5) nr NIP: 9910409759

nr REGON: 160169479

6) adres:
miejscowosc: Popielow

ul.: Opolska 13

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7' gmina: Popielow

powiat:8) Opolski

wojewodztwo: Opolskie
kod pocztowy: 46-090
7) tel.: 774275836

poczta: Popielow
faks:774275838

e-mail: start.siolkowice@op.pl

http://startsiolkowice.futbolowo.pl/startsiolkowice/index.php

8) numer rachunku bankowego: 25 8895 0006 2002 0050 2041 0001
nazwa banku: Bank Spotdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Oddziat Popielow
9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow1':
a) Tadeusz Negrycz - Berezowski
b) Zbigniew BuJa
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujapej zadanie,
o ktorym mowa w ofercie:9)
ul. Opolska 13, 46-090 Popielow tel. 77 4275836
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieh dotyczajcych oferty (imi§ i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Tadeusz Negrycz Berezowski tel. 692688481, Zbigniew Buta tel. 608577280
12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego:
a) dziatalnosc nieodptatna pozytku publicznego

b) dzialalnosc odptatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzaj' dziatalnosc gospodarcza;
a) numer wpisu do rejestru przedsi?biorcow
b) przedmiot dziatelnosci gospodarczej
Nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej10'

Sposob reprezentacji oferentow okreslony zostal w Statucie Gminnego Zwiazku ,,Ludowe Kluby
Sportowe" w Popielowie, z ktorego wynika, iz w zakresie praw i obowiqzkow wymagane jest
wspotdziatenie dwoch osob z ZarzajJu: Prezesa oraz Sekretarza. Funkcje te peJniaj
Tadeusz Negrycz Berezowski - Prezes Gminnego Zwiazku ,,Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie,
Zbigniew Bufa - Sekretarz Gminnego Zwiqzku ,,Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie.

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krotka charakterystyka zadania publicznego
Przedsi?wzi?cie pn. ,,Siolkowicka oaza rekreacyjna miejscem spotkan oraz integracji lokalnej"
polega na stworzeniu na terenie stadionu sportowego w Starych Siotkowicach przy ul. Klapacz miejsca
spotkan i integracji, w sklad ktorego wchodzic b?dzie plac zabaw dla dzieci oraz miejsce do
grillowania.
,,Siolkowicka oaza rekreacyjna" ma sluzyc spolecznosci lokalnej, a takze gosciom z zagranicy,
ktorzy odwiedzaja, Gmin? Popielow. Dobrze wyposazony plac zabaw, tawki oraz miejsce do grillowania
maja_ bye zach^ta^ aby z tego miejsca korzystali nie tylko milosnicy piiki noznej lecz takze cate rodziny,
mlodziez i dzieci.
Poprzez utworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw, przystosowanego do potrzeb
najmtodszych a takze poprzez stworzenie infrastruktury pozwalaja_cej na aktywny wypoczynek
mtodziezy i dorosiych powstanie miejsce, gdzie b?da^ mogfy spotykac si^ roznorodne grupy
mieszkancow. Liczymy na to, ze Siotkowicka oaza rekreacyjna b^dzie chetnie odwiedzana przez gosci
z zagranicy i stanie si? miejscem integracji ze spotecznoscia^Gminy Popielow.
,,Siotkowicka oaza rekreacyjne" b^dzie miejscem przystosowanym do organizacji roznego rodzaju
spotkan i imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym.

2. Opis potrzeb wskazuje(cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutkow
Glowna^ przyczyna^ podj?cia dziataii zwia^zanych z utworzeniem ,,Sio!kowickiej oazy rekreacyjnej"
jest niedobor na terenie Gminy Popielow infrastruktury pozwalaja^cej catym rodzinom na aktywne
sp^dzenie czasu na wolnym powietrzu. Powyzsze zadanie ma na celu stworzenie miejsca
sprzyjaja_cego spotkaniom mieszkahcow i integracji, sktadaja^cego si? z placu zabaw dla dzieci oraz
miejsca do grillowania.
Maja_c na uwadze fakt, iz zarowno mieszkahcy wsi Stare Siolkowice, jak przedstawiciele
Gminnego Zwiqzku ,,Ludowe Kluby Sportowe" moga^ poszczycic si? wspoJpraca^z zagranicy, realizacja
w/w przedsi?wzi?cia pozwoli na organizacj? roznego rodzaju spotkan, w ktorych b?da_ mogli wziap
udziat goscie z zagranicy. Przyczyni si? to do umacniania dotychczasowej wspotpracy i integracji
europejskiej.

Dodatkowym powodem, dla ktorego Gminny Zwiqzek Ludowe Kluby Sportowe podjaj si?
realizacji w/w zadania jest fakt, ze w ostatnich latach mtodziez i dzieci coraz wi?cej czasu sp?dza
przed ekranem komputera. Niestety rezultat takiego trybu zycia cz?sto obawia si? problemami
zdrowotnymi oraz wadami postawy. Gminny Zwiqzek ,,Ludowe Kluby Sportowe" majap na uwadze
dbatosc o rozwoj kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i mtodziezy postanowit stworzyc w Starych
Siotkowicach miejsce sprzyjajajce rekreacji, zach?cajajce do uprawiania sportu i do aktywnego sposobu
zycia.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego
Adresatami zadania publicznego sa^mieszkaricy Gminy Popielow , w szczegolnosci dzieci,
mtodziez i dorosli mieszkajajcy w Starych Siotkowicach, a takze goscie z zagranicy.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwia^zanych z realizacja^ zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni si? to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania.11'
Zadanie publiczne ma na celu stworzenie miejsca spotkari mieszkaricow. B?dzie to pierwszy tego
typu obiekt w Starych Siotkowicach. Siotkowicka oaza rekreacyjna stanie si? punktem integracji
lokalnej spotecznosci, w ktorym mieszkaricy i przyjezdni goscie b?da, mieli mozliwosc odpoczynku i
nawiqzania nowych kontaktow.
Realizacja w/w zadania wymaga poniesienia znacznych naktadow finansowych i jej
przeprowadzenie jest mozliwe wyta^cznie poprzez uzyskanie dotacji z Gminy Popielow.
Utworzenie Siotkowickiej oazy rekreacyjnej wptynie na podniesienie jakosci zycia mieszkaiicow
Gminy Popielow i przyczyni si? do wzrostu atrakcyjnosci turystycznej gminy.

5. Informacja, czy w ciajgu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymal/otrzymali1' dotacj? na
dofinansowanie inwestycji zwia^zanych z realizacja, zadania publicznego z podaniem inwestycji,
ktore zostaty dofinansowane, organu ktory udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji.
Gminny Zwiazek ,,Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie w ciajgu ostatnich 5 lat nie otrzymat
dotacji na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacja,zadania publicznego.

6. ZakJadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji
integracja mieszkaricow
rozwoj kontaktow oraz wspotpracy z zagranicy
poznanie tradycji i kultury innych narodow
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, mtodziezy i dorostych
zwi?kszenie uczestnictwa spotecznosci w szeregu wydarzeti kulturalnych i sportowych
Cele zostanatosiajgni?te poprzez stworzenie miejsca spotkati z odpowiednia^infrastruktura^sportowa^i
rekreacyjna^ (w tym plac zabaw dla dzieci)

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Stadion sportowy w Starych Siotkowicach ul. Klapacz 46-083 Stare Siotkowice, gmina Popielow,
wojewodztwo Opolskie.

8. Opis poszczegolnych dziatari w zakresie realizacji zadania publicznego 12)
W ramach zadania p.n. ,,Siotkowicka oaza rekreacyjna miejscem spotkari oraz integracji
mi^dzypokoleniowej" wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci sktadajqcy si? z zestawu zabawowego,
hustawki dwuosobowej, hustawek typu spr^zynowiec. Nast^pnie Wnioskodawca zakupi stot do tenisa
stotowego. Do urzajdzeri b§da^ prowadzic sciezki z nawierzchni zwirowej. Kolejno zamontowany zostanie
grill ogrodowy, tawy drewniane, piaskownica. Wykonane bedzie miejsce do grillowania w postaci okr^gu
z kamieni, z rusztem stalowym. Catosc otoczona zostanie nowym ogrodzeniem z elementow
prefabrykowanych.
Dzieki temu, powstanie miejsce sprzyjaja^ce integracji spotecznosci lokalnej. Nowoutworzona
infrastruktura pozwoli na organizowanie roznorodnych imprez, pozwalaja^cych na nawiqzywanie nowych i
poglgbianie dotychczasowych kontaktow z mieszkaiicami zagranicy.

9. Harmonogram

13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.10.2011 r. do 15.12.2011 r.
Poszczegolne dziatania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego

zadania poszczegolnych

publicznego14'

dziatati

publicznego

1 .Roboty budowlane - utworzenie

pazdziernik -

Gminny Zwia^zek ,,Ludowe Kluby Sportowe" w

sciezek zwirowych oraz montaz

listopad 2011 r.

Popielowie

2. Dostawa i montaz urza^dzen

pazdziernik -

Gminny Zwiqzek ,,Ludowe Kluby Sportowe" w

zabawowych

listopad 2011 r.

Popielowie

3. Dostawa i montaz ogrodzenia z

pazdziernik -

Gminny Zwiqzek ,,Ludowe Kluby Sportowe" w

elementow prefabrykowanych

listopad 2011 r.

Popielowie

dziatanie w zakresie realizowanego zadania

grilla ogrodowego z elementow
prefabrykowanych.

10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 15)
Glownym rezultatem przedsi§wzi?cia jest powstanie nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
postaci placu zabaw oraz miejsca do grillowania na terenie stadionu LKS Start Siofkowice.
Przedsi?wziecie zaowocuje wiekszym zainteresowaniem rozgrywkami prtkarskimi, co w
przyszlosci przyczyni si? do spopularyzowania tej dyscypliny sportowej wsrod dzieci i mtodziezy. Majajc
na uwadze fakt, iz do Starych Siolkowic cz?sto przyjezdzaja^ goscie z zagranicy, a w szczegolnosci z
Niemiec, realizacja zadania przyczyni si? rowniez do rozwijania kontaktow i wspotpracy z zagranicy.
Wzrosnie rowniez atrakcyjnosc turystyczna gminy.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow:

Lp. Rodzaj kosztow
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merytoryczne po
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X

35845,00

X

35845,00

8041,80
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2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Srodki finansowe wlasne1'1

3

Srodki finansowe z innych zrodel ogotem (srodki finansowe wymienione
wpkt. 3.1-3.3)11)

3.1

8041, 80 zl

22%

Ozl

0%

Ozt

Ozl
3.2

srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnosci: dotacje
z budzetu paiistwa lub budzetu jednostki samorzajdu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17'"

3.3

pozostate17'

4

Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna
czlonkow)
Ogotem (srodki wymienione w pkt 1-4)

5

0%

wplaty i oplaty adresatow zadania publicznego1''

25000, OOzt

0%

70%

Ozt

0%

2803,20 zl

8%

35845,00 zt

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21)
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota srodkow
(wzl)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
srodkow zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
}AK/NIE1)
3AK/NIE1'
1AK/NIE1'
^K/NIE1'

Termin rozpatrzenia w przypadku wnioskow
(ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlozenia
niniejszej oferty

Uwagi, ktore moga^miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
V. Inne wybrane informacje dotycza.ce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22'
Realizacj§ projektu zapewnia. Prezes i Zarzajd Gminnego Zwiqzku ,,Ludowe Kluby Sportowe" oraz
obstuga ksiggowo-administracyjna.
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow11 przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23'
Gminny Zwia^zek ,,Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie dysponuje obiektem sportowym w
ramach umowy uzyczenia - stadionem sportowym LKS Start Siotkowice, na ktorym realizowane
bgdzie zadanie.
3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, ktore z tych zadari realizowane byiy we wspolpracy z administracja^publicznaj.
Oferent dotychczas nie realizowat podobnego rodzaju zadania publicznego, jednak corocznie
otrzymuje dotacj? z Gminy Popielow na realizacj? zadah z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz organizacji imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i mtodziezy.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1' przewiduje(-aj zlecac realizacj? zadania publicznego w trybie,
0 ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
1 o wolontariacie.
Nie przewiduje sig zlecac prac zwigzanych z realizacja, zadania podwykonawcom.
Oswiadczam (-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si? w zakresie dziaialnosci pozytku publicznego
oferenta/oferentow1';
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1' oplat od adresatow zadania;
3) oferent/oferenci1' jest/sa.' zwia^zany(-ni) niniejsza. oferty do dnia 15.12.2011 r.;
4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,
osoby, ktorych te dane dotycza^, ztozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);
5) oferent/oferenci1' skladajajcy niniejsza. ofert? nie zalega (-jaJ/zalega(-jaJ1) z optacaniem naleznosci
z tytulu zobowiajzari podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne1,
6) dane okreslone w cz^sci I niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rejestrem Sa.dowym/wtasciwa^
ewidencja.1';
7) wszystkie podane w ofercie oraz zaJ^cznikach informacje sa^ zgodne z aktualnym stanem prawnym
i fo H-\7 r\ nn
^-».
i 1. W **
i faktycznym.

Gminny Zwi^zek
"Ludowe Wuby Sportowe"
w Popielowie
«*3-D90 Popiel6w, ul. opolska 13
tel.' 077 427 58 3«. N!P- 001.04.09.759

retarz
GZ LKSr'Popielowie'
ZbiwrewBttfa
(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sWadania oswiadczeii woli w imieniu
oferenta/oferentow i)

