
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PtJBttCZNEG€^77i^
Nv Scpoip.ie Kn^ichskiin

vpi.dn. 7 9 -05- 2018
POUCZENIE COdo sposobu wypetniania oferty: III. 7nt

iPo'P!
L. Dz.

poszczegblnydi polachOfert? naleiy wypefrii6 wyl^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwazdk^, np.: jx)bleranle7niepobieranle*" oznacza, ze naleiy skneSlib niewlasdwq odpcwiedz, pozostawiq^
prawidtow^. PrzyWad; „pobieranle7niepobleranie*'.

I. Podstawowe informacje o zfoionej ofercie

^1. Organ administracjl publlcznej,
do ktbrego adresowana jest oferta

2. Tryb, w ktbrym ztoiiono ofert?

3. RodzaJ zadania publicznego^)

4. Tytut zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego^'

II. Dane oferenta(-tdw)

ZARZ^D POWIATU S^POLENSKIEGO

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno^cipozytku
publicznego i o wolontariacie . ,

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacja imprez towarzysz^cych w ramach obchoddw 35-lecia
sekcji podnoszenia cifiardw MGLKS GROM Wi^cbork

Data

rozpocz^cia
01-07-2018

Data

zakonczenia
30-09-2018

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S^dowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz -;
adres do korespondencji Oezeli jest inny od adresu siedziby) {

Mlejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM" Wi^cbork

UL Mickiewicza 22

89-410 Wi^cbork

Krajowy Rej'estr Sqdowy 0000046081

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, "
w tym dane os6b upowaznionych do
sktadania wyja^nien dotycz^cych oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony Internetowej)

Anna tartska - Viceprezes

Trel. 608 403 507

anna.lanska(gwp.pl



I. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opiszadania publicznegoproponowanegodo realizacji wrazze wskazaniem, w szczeg6lnoScl celu, miejscajego
realizacji, grup odbiorcdw zadania oraz przewldywanego do wykorzystanla wWaduosobowego lub rzeczowego

Od 60 lat lokalni dzialacze, sportowcy, spolecznicy i wladze samorzqdowe prowadz^ wspolnymi

silami MGLKS GROM Wi?cbork, a od 35 lat sekcj^ podnoszenia ci?zar6w klubu sportowego GROM

Wi^cbork. Nadmieniamy, ze z Wi^cborka wywodz^ mistrzowie wojewodztwa, mistrzowie Polski

mistrzowie Europy a takze olimpijczycy. W swojej 35 letniej dzialalnosci sekcja podnoszenia

ci?zar6w wychowala wielu wspanialych sportowcow, mi?dzy innymi Beat? Prei - uczestniczk?

Olimpiady w Sydney.

W 2018 roku przypada 35-lecie dzialalnosci sekcji podnoszenia ci?zar6w MGLKS GROM Wi?cbork.

W zwi^zku z tym dzialacze, zawodnicy, sympatycy, zaproszeni goscie oraz wszyscy mieszkancy

Gminy Wi?cbork b^d^ mogli uczestniczyc w tak uroczystych chwilach nie tylko dla klubu, ale dla

calego Powiatu S?polenskiego.

Wladze klubu przygotowuj^ w sierpniu szereg imprez zwi^anych z leciem sekcji a zwienczeniem

b?dzie imprezazorganizowana na Lasku Miejskim w Wi?cborku.

W dniu 18 sierpnia 2018 organizatorzy maj^ w planie zorganizowac zawody w podnoszeniu

ci?zar6w. B?dzie to tumiej, mozna powiedziec ogolnopolski, poniewaz b?d4 w nim uczestniczyc

kluby z calej Polski. Przewiduje si? rozegranie podrzutu oraz rwania w kategoriach kobiet i

m?zczyzn. Przewiduje si? rowniez klasyfikacj? medalow^ klubowq oraz w klasyfikacji Sincleira. Po

tumieju odb?d4 si? uroczyste obchody z okazji 35-lecia oraz imprezy towarzysz^ce. Wladze klubu

pragn^ godnie przyj^c swoich gosci, w zwi^zku z tym po oficjalnych uroczystosciach zorganizowany

zostanie pocz?stunek dla gosci oraz zawodnikow. W godzinach wieczomych przewiduje si? zabaw?

dla wszystkich ch?tnych.

Przewiduje si? nast?puj4cy plan dzialania :
- wprowadzenie 35-leciado kalendarza imprez;
- promocja na stronach www. orazportalach spolecznosciowych;
- spotkania komitetu organizacyjnego w celu ustalenia szczegolow obchodow;
- zorganizowanie i obshiga miejsca rywalizacji w tumieju oraz calej imprezy;
- dokumentacja fotograficzna 35-lecia sekcji podnoszenia ci?zar6w MGLKS GROM wraz zjej

udost?pnieniem na stronach www.;
- uprz^tni?cie Lasku Miejskiego;
- rozliczenie imprezy.

Rodzaj zadania zawiera si^wzakresie zadart okre^lonych wart. 4 ustawy z dnia 24kwletnla 2003 r. o dziatalnoScI pozytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie moze byd dtuzszy niz 90 dni.



2. Zaktedane rezultaty realizacji zadania publicznego
^

W ramach obchodow 35-lecia sekcji podnoszenia ci^zarow MGLKS GROM Wi^cbork
przewiduje si? imprez?, ktorab?dzie odbywala si? w Lasku Miejskim w Wi?cborku.

35-lecie sekcji podnoszenia ci?zar6w MGLKS GROM Wi?cbork ma pokazac mieszkancom Powiatu

S?polenskiego oraz przybylym wczasowiczom, ze Wi?cbork sportem stoi. Ma rowniez zapewnic

czynny udziat zawodnikow, mieszkancow i gosci w obchodach 35-lecia.

Pod wzgl?dem medialnym wspierac nas b?d4 TVP Bydgoszcz, Radio Weekend, Radio PiK, Gazeta
Pomorska, Wiadomosci Krajenskie, E-krajna, KrajnaTV.

Stowarzyszeniu pomagac b?dzie rowniez zaprzyjazniony fotograf- fotograf, ktory przygotuje foto-

relacj?, 10 czlonkow stowarzyszenia (klubu MGLKS GROM Wi?cbork) - pozyskanie sponsorow

zapisy uczestnikow, przygotowanie obiektow do imprezy, s?dziowanie, wydawanie posilkow, sprawy

organizacyjne.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publlcznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztbw
istnieje mozliwo66 dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu
Koszt calkowity

(21)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji''
(zl)

do poniesienia

ze §rodk6w

finansowych

wtasnych, 6rodk6w

pochodzacych

z innych zrddel,

wktadu osobowego .

lub rzeczowego'*'

(zt) 1
1.

Konsumpcja w ramach 35-lecia 3 000,00 3 000,00

Zakup statuetek, odznaczeh, podzi?kowah 1 500,00
1 500,00

Praca wolontariuszy - techniczne przygctowanie
imprezy (1Cos.x 20h x 15,00 zt./h)

3 000,00
3 000,00

Przyeotowanie dokumentacji fotograficznej (los.x
20hx 15,00 zl./h)

300,00
300,00

- niirmfiriiiiiiniiii iiiiwiit|i

Koszty og6leiii: i
. -.-.tr... ... . ..I

7 800,00 1 500,00
6 300,00

0§wiadczam(y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie wzakresiedzia)alno§ci poZytku publicznego oferenta;
2) w ramach sWadanej oferty przewidujemy pobioranio7niepobieranie* ^wiadczeii pieni^znych od adresatdwzadania;
3) wszystkiepodane w ofercieoraz za^cznlkach infonmacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym 1faktycznym;
4) oferentVoforonoi* skladajacyniniejsza ofertyniezalega(ia)*^zologa(iQ)* z opiacaniem naleZnoSci z tytuhJ zobowlazart

podatkowych;
5) oferentVoforonoi* skladajacy niniejszaofert? nie zalega(ja)*'»l®9»(«>^ opiacaniem naleZno^ci z tytulu skladek na

ubezpieqjf^^eczne Miejsko Gminny
MGLKS^ROM> Wi^cbork ^ Spor^wy

^/"Hy ^ "GROM-Wi^rk
mgr Sylwes-.er irzosto ^lOWificboricul.MiddewiczaZZ

MGLtjBGR0M" WIpgbork ^ ^
JJ^^^^cJ^f^owaZnionej

lub podpisy os6b upowaznionych
do sMadania oSwiadczen woli

w imieniu oferenta) Data pS. o2£)^^
Zatacznik;

Wprzypadku gdy oferent nie jestzarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym - potwierdzona za zgodno§6 z oryginatem
kopia aktualnego wyciagu z innego rejestru lub ewidencji.

" Wartosdkosztbwogbtem do poniesienia z dotacji nie moZeprzekroczyd 10 DOG z1.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


