
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O 

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty: ^ 

Ofert? nalezy wypelnic wyt^cznie w bialych pustych polach, zgodnie z instajl̂ qami umieszczonymi pizy poszczegolnych polach 
orazwprzypisach. 

Zaznaczenie gwiazdl^, np.: ,pcbieranie7niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewfasdw^ odpowiedz, pozostawiaj^ 
prawidtow^. PrzyWad: ..pobieranio'/niepobieranie". 

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie . 

1. Organ administracji pubiicznej, 
do kt6rego adresowana jest oferta Gmina Pacanow 

2. Tryb, w ktdrym ztoiono ofertf Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnta 2003 r. o dzialalno^ci potytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego^) Kultura fizyczna i turystyka. Organizacja imprez sportowych dla 
dzieci, miodziezy 1 osob doroslych. 

4. TytuI zadania publicznego 
Kronika dziatalnosci Klubu na przestrzeni 30 lat dziatalnosci 
GLKS Zorza - Tempo Pacanow i 65 lat dzialalnosci KS Zorza 
Pacanow. 

5. Tennin realizacji zadania publicznego'' Data 
rozpocz^cia 01.08.2018 r. Data 

zakortczenia 31.08.2018 r. 

IL Dane oferenta(-t6w) 

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

Gminny Ludowy Klub Sportowy Zorza - Tempo Pacan6w, ul. Slupska 31, 28 - 133 Pacanow , NIP 655-16-76-
268, REGON: 291060077, KRS 0000037015 

2. inne dodatl<owe dane kontaktowe, 
w tym dane osob upowaznionycli do 
sktadania wyjaSnieri dotycz^cych oferty 
(np. numer teiefonu. adres pocz^ elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internelowej) 

Barbara Nawrot, tel. 0696948488 

\ Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opfs zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazantem, w szczegdIndScI celu , miejsca jego 
realizacji, grup odbtorcdw zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Klub sportowy Zorza - Tempo jest aktywnym stowarzyszeniem, ktore stara si? rozwijac w dzieciach , 
mtodziezy i osobach dorosiych sportowego ducha waiki przy zachowaniu zasad fair-play. Kazdego roku 
organizuje turnieje pitki noznej i inne imprezy sportowe, ktbre majq na celu rowniez bezpieczne i pozyteczne 
sp^dzenie czasu wolnego mtodziezy z obszaru Gminy Pacanow. Stadion sportowy jest maksymalnie 
wykorzystywany jako najlepiej przygotowany do tego celu obiekt sportowy. Latem podczas organizowanych 
zaj^c sportowych mamy duzq liczb? zgtoszonych druzyn i rzesze ch^tnych mtodych ludzi, ktorzy pragn^ 
rozwijat swe umiej^tnosci sportowe w sekcji pitki noznej. Na miar? swoich mozliwosci staramy si? zapewnic 
m wszystkim dost^p do obiektu sportowego oraz organizowac kompetentn^ kadr? trenersk^, bySmy w 
przysztosci mogli bye dumni z ich osi^gni^c sportowych. Jako jedyny klub sportowy na terenie gminy Pacanow 
doktadamy wszelkich starari by stworzyc dzieciom i mtodziezy odpowiednie warunki do tego typu aktywnosci, 
ktora jednoczesnie trzyma ich z dala od nudy, uzywek i komputerow i teiefonow komorkowych. Mozliwosd 
aktywnego sp^dzania czasu wolnego dzieci i mtodziezy o utrudnionym dost^pie do infrastruktury sportowej 
przyczyni si? do wzrostu umiej^tnosci sportowych i integracji uczestnikow zaj?c sportowych nie tyiko z terenu 
gminy Pacanow, ale takze z Powiatu Buskiego. 
Realizuj^c zadania stowarzyszenie zamierza: 
1. Zorganizowac zawody w^dkarskie o Puchar Wojta Gminy Pacanow (na zbiorniku wodnym w m. Kwasow, 
przy wspotudziale Stowarzyszenia Gospodarna Wies Kwas6w), 
2. Zorganizowac biegi uliczne o nagrod? Wojta Gminy Pacan6w i Prezesa GLKS Zorza - Tempo Pacanow 
(ulicami Pacanowa), 



3. Zorganizowad Turniej Pitki Noznej Druzyn Oldbojow, 
4, Zorganizowac konferencj? pt.: „ Przegl^d dzialalnosci Klubu na przestrzeni 30 lat dziatalnosci GLKS Zorza -
Tempo Pacanow i 65 lat dzialalnosci KS Zorza Pacanow". 

Przy realizacji zadania pracowac b?d^ tyIko i wyt^cznie osoby w ramach pracy spolecznej na rzecz realizacji 
zadania. B?dzie to koordynator, ktorego zadaniem b?dzie nadzorowanie realizacji zadania zgodnie z 
projektem i ksi?gowa - zapewniaj^ca obslug? finansowa. Koordynator w ramach pracy spotecznej na rzecz 
realizacji zadania wykona 20 osobogodzin (50 zt/godzin^), ksi^gowa w ramach pracy spotecznej na rzecz 
realizacji zadania wykona 20 osobogodzin (50 zt/godzin^). 
Wartosc jednej godziny prac spotecznych obliczona zostata na podstawie danych ogtoszonych przez GUS 
dotyczqcych wysokosci przecJQtnego miesi^cznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 roku. 
Cztonkowie Zarzqd Klubu pracowali b?d^ w ramach swoich obowi^zkow wynikaj^cych z petnienia 
poszczegdinych funkcji. 

Rodzaj zadania zawiera si? w zakresie zadart okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatelno^ci pozytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Temin realizacji zadania nie moze by6 dtuzszy niz 90 dni. 

2. Zaktadane rezuttaty realizacji zadania publicznego 

• spopularyzowanie w wi?kszym stopniu niz w ostatnich latach masowej rekreacji wsrod lokalnej 
spotecznosci (druzyny oldbojskie), 

• wzmocnienie wizerunku GLKS Zorza - Tempo jako Klubu atrakcyjnego rowniez dla dzieci i mtodziezy, 
upowszechnienie sportu na obszarze wiejskim, 

• pogt?bienie wspotpracy Klubu z lokalnymi Stowarzyszeniami. 

IV. S z a c u n k o w a k a l k u l a c j a k o s z t o w rea l i zac j i z a d a n i a p u b l i c z n e g o (w przypadku wi^kszej liczby kosztow 
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Lp . Rodzaj kosztu Koszt catkowity 
{zi) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji" 

do poniesienia 

ze srodkow 

f inansowych 

wtasnych, i rodkdw 

pocliodzqcych 

z innych ir6det, 

wMadu osobowego 

lub rzeczowego*' 

1 Organizacja Turnieju Pitki Noznej 
Druzyn Oldbojow, zawodow w?dkarskich 
oraz biegow ulicznych 

3000 3000 0,00 

2 Catering dla uczestnikow Konferencji 4000 4000 0,00 

6) Koordynator projektu 1000 0,00 1000 

7) Obstuga ksi?gowa projektu 1000 0,00 1000 

Koszty ogdtem: 9000 7000 2000 

OSwiadczam(y), ze: 
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyl^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczeri pieni^znych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zat^cznikach informacje s ^ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; a 
4) oferenf/oferenci* sWadaj^cy niniejsz^ oferty nie zalega(jq)*/zaloga(jq)* z op^acaniem naleznosci z tytutu zobowi^zati 

podatkowych; 
5) oferent'/oferenci* skladaj^cy niniejsz^ oferty nie zalega(jq)*/zalegaOq)* z opiacaniem naleznosci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne. 



PRHZTZS.ZA .SKARBNTK 

(podpis osoby upowaznionej 
lub podpisy osob upowaznionych 

do sktadania cswiadczen woli 
w imieniu oferenta) 

G M I N N Y LUDOWY KLUB SPORTOWY G L K S ^ Z O R Z A - T E M P O " 
ul. S lupska31. 28-133 Pacar>6w 

tel. 041 376 50 88 
NIP: 655-16-76-268 Regon; 291060077 

Data 17.07.2018 r. 

Zatqcznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem 
kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

Wartosc kosztow ogolem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt. 
*' W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln^ Informacje, nie wymaga podpisu i pieczeci. 

CENTRALNA INFORMAOA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

KRAJOWY REJESTR SADOWY 

Stan na dzieti 17.07.2018 godz. 13:15:50 
Numer KRS: 0000037015 

Informacje odpowiadajqca odpisowi aktualnemu 

Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZAOI SPOtECZNYCH I ZAWODOWYCH, 

FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSI^BIORCOW 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 28.08.2001 

Ostatiii wpis Numer wpisu 15 Data dokonania wpisu 30.04.2015 Ostatiii wpis 

Sygnatura akt KI.X NS-RE).KRS/3342/15/618 

Ostatiii wpis 

Oznaczenie sgdu SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SADOWEGO 

Dzial 1 

Rubryka 1 - Dane podmiotu 

l.Oznaaenie rodzaju organizaqi STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 

2.Numer REGON/NIP REGON: 291060077, NIP: 6551676268 

3.Nazwa GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA-TEMPO" PACANOW 

4.Dane o wczesniejszej rejestracji REJESTR STOWARZYSZEN KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIAZKOW SPORTOWYCH REJ - 65 SAD 
OKR^GOWY W KIELCACH WYDZIAt I CYWILNY 

S.Czy podmiot posiada status organizacji 
poiytku publicznego? 

TAK 

Rubr/ka 2 - Siedziba i adres podmiotu 

l.Siedziba kraj POLSKA, woj. SWI^OKRZYSKIE, powiat BUSKI, gmina PACANOW, miejsc. PACANOW 

2.Adres ul. StUPSKA, nr 31, lok. —, miejsc. PACANOW, kod 28-133, poczta PACANOW, kraj POLSKA 

3.Adres poczty elektronicznej 

4.Adres strony intemetowej 

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziaty 

1 U D O W Y ' K L U B SV;PJNJ^U'^ ,̂', s T W i t K L j ^ r a k wpisow-'i-^^'i'C 

;^^^^'S^^^^' PACANOW, DN.A ..1...7...07.....2Q18 m£r Barbara Nawrot 

Rubryka 4 - Informacje o statucie 


