
Suma kontrolna: 0472 6bl 7 e74e

ą*-*wĘ,-:;=-
49bg ffsc baa5 6b2d cgb6

ZOROĄWAzC#AMT-ip6ÓZ'ŁŁriż?O'L

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferiy:

O"J',,     2022

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład : „pG=icr=r,ie*,'niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.  Organ administracji publicznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowcaadresowana jest oferta

2.  Rodzaj zadania publicznegoł) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Tytuł zadania publicznego
Każdy może jeździć na nartach - szkolenie narciarskie dzieci i
młodzieży na Zimowisku w Szczyrku

2.  Temin realizacji zadania publicznego2)
Datarozpoczęcia 2022-02-07 Datazakończenia 2022-03-31

3.  Syntetyczny opis zBdania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Szkolenie narciarskie w dwóch grupach z wylwalifikowanymi trenerami. Ośrodek Górka w Szczyrku; resort narciarski
SkiArena, Biały Krzyż, itp. ; w zadaniu weźmie udział ok. 50 dzieci i młodzieży Szkoq/ podstawowej i średniej z Sosnowca -
dzielnicy Piast, m.in. podopieczni Oratorium -świetlicy św. Jana Bosko, uczestnicy zajęć warsztatowych oraz korzystający
z pomocy materialnej, korepetycji i wsparcia wychowawczego z powodu trudności życiowych lub narażeni na
niebezpieczeństwo wpadnięcia w nałogi i uzależnienia z powodu trudności środowiskowych i rodzinnych; Projekt ma za
zadanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez naukę jazdy na nartach; aktywne spędzenie czasu wolnego,
ksztaftowanie postaw prozdrowotnych; przez grupowe szkolenie przeciwdziałanie wykluczeniu, chorobom cywilizacyinym
oraz patologii; zadanie jest komplementame z innymi zadaniami podejmowanymi przez Parafię. Działalność prowadzona
przez Salezjanów -zgromadzenie zakonne zajmujące się wychowaniem od wielu lat Wącza się w różne formy szkoleń,
warsztatów i kolonii oraz zimowisk, które mają za zadanie stworzyć środowisko wychowawcze zapobiegające patologiom
środowiskowym i szkolnym. Oratorium przez cały rok podejmuje się organizacji zajęć dla tych dzieci i młodzieży mając
nieustanny kontakt z nimi w szkołach na terenie dzielnicy Stary Sosnowiec oraz przez organizację Boskich Sobót, zajęć w
tygodniu, wydarzeń cyklicznych jak Mikołaj, Korowód Świętych, półkolonie letnie i zimowe, kolonie letnie, Dzień dziecka.

4.  Opjs zakladanycł) rezultatów realjzacjj zadania publianego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięciarezultatów(wartośćdocelowa) Sposób monftorowania rezultatów /źródłoinformacjioosiągnięciuwskaźnika

przeprowadzenie szkoleniasportowegonaukijazdyna nartach dwie grupy szkoleniowe
sprawozdanie z realizacji projektu,programszkoleniaidokumentacjafotograficzna

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

Oratorium -świetlica św. Jana Bosko od wielu lat organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Stary Sosnowiec -
Osiedla Piast związane z wychowaniem wypo&ynkiem oraz profilaktyką dzieci i młodzieży zagrożonej. Wieloletnia
organizacja zajęć całoroHnych, wydarzeń cyklicznych oraz różnych fom wypoczynku w qasie wolnym zapisała się wśród
społeczności lokalnej i jest doceniana przez rodzioów, dzieci i młodzież. Charytatywny charakter propozycji wspiera dzieci i
młodzież ubogą, z problemami wychowawczymi, społeqnymi. Ważne jest także to, że dzieci mają kontynuację
podejmowanych akcji w &asie zajęć całorocznych w Oratorium. Otrzymywaliśmy już dotacje i podejmujemy cały czas
współpracę z Urzędem Miasta.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warlość [PLN] Z dotacji Z innychżródeł

1 wynagrodzenie trenerów narcjarskich 3 000,00 zł

2 Wynajem sprzętu narciarskiego i ochronnego oraz oplata kametów 2 900,00 zł
zjazdowch

3 transport autokarem 2100,00 zł

Suma wszystklch kosztów reallzacJl zadanla 8 000'00 zł 8 000,00 zł 0'00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta,{Ltć`,ł,ł);

2.  pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/ófefefĘi składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)±aie§a€jia±t ) z opła"niem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent/ófefeflti składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)±aiega(ią}t ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane' zawarte w 'częścj 11 hiniejszej oferiy są zg_odne.z KTjowym Pcjcgtr9T ęqdowymMaściwą ewiqęn.ęją;
6.  wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym ! faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożw
stosowne ośwriadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

•........................ \. .

(podpis osoby u Wążnioner.1
osób upoważnionych

i,:pisy
dó s.kładahia oświadczeń

woli w imieniu oferentów

RZYMslto -łuTO LI. CKA PARAFl.A
Św.  Rafała  KALINOWSKIEGO
ul. Kordonowas       tel.322998696

41-209   SOSNOWIEC
NIP 644-28-15-624  REGON 273824040

/1 0 . 1- J   I J t ą ,

Przypisy
1 .  Rodzaj zadania zariera się w zakresie zadań okreśk}nych w art. 4 us(awy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.).
2.  Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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