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ZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZ
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POUCZENIE co do sposobu `A/ypełnianla oferiy:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w bjałych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawldłową. Przykład: .Fc5:cr=r::cł,'nlopoŁ)Leranle".

lL Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1' Prezydent Miasta Sosnowcar  ana  mns     ciipu   iczne,   oktorego
adresowana jest oferta

2. Rodzajżadaniapubliczr)egot) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

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

1.  Tytuł zadanla pqbli#i]ego Rozgrywki  111  Ligi  Futsalu

2.  Temln reat]za€jl zadania pub]lcz»eao2) Dałai-ozpocgęcia
2022-1 1 -19 Datazakończenia 2022-12-17

W rozgrywkach 111 Ligii Futsalu będą brały udział następujące drużyny:
- KS Gómik Sosnowiec;
- Rekord Bielsko-Biała;
-Sośnica  Gliwice;
- Gwiazda Ruda Śląska;
- KS Tritech Knurów;
-TSMT Rybnik Futsall Klub.

Drużynę KS Górnik Sosnowiec będzie reprentowało 25 zawodników, pod kierownictwem jednego trenera.

Spotkania będą się odbywały w miastach: Bielsko-Biała, Knurów jako mecze wyjazdowe oraz rozgrywane w Sosnowcu z
drużynami z Rudy Śląskiej, Rybnika oraz Gliwic.

Preliminarz rozgrywek:
19.11.2022 KS Górnik Sosnowiec -Gwiazda Ruda Śląska
26.11.2022 KS Górnik Sosnowiec -TSMT Rybnik
03.12.2022 KS TRITECH Knurów -KS Górnik Sosnowiec
10.12.2022 KS Górnik Sosnowiec -Sośnica Gliwice
17.12.2022 Rekord Bielsko-Biała -KS Gómik Sosnowjec
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NaHzwa rezultatu i€la
aOStezultiągnięatów /ciuPlanowan      oziom osl Sposob mo nitono`A/an

zrodło mf®macit owskażni

Umożliwienie udziału w rozgrywkach111LigiFutsalu Jedna tura rogrywek Tabele  111  Ligi  Futsalu  ŚZPN

5.  Krótka charakt€rystyka oferenta, jego doświadffienia w bealizacji działań glan®wat*ych w aferoie oraz zasBbów.
które będą wyk®rzystane w rea[izaęii zadania

Zasoby kadrowe :
1  trener UEFA A -umowa cywilnoprawna.
Sędziowie delegowani przez Śląski Zwi ązek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec.1
Zasoby rzeczowe: sprzęt sportowy - piłk
ubiór sportowy - koszulki , spodenki , getry i dresy
W zadanie nie zostaną zaangażowane środki finansowe własne.
Klub działa od 2002 r. posiadając sekcje : piłka nożna, pływanie, boks.  Klub nieprzerwanie od kilku lat otrzymuje
dotacje na realizację zadań publicznych w wymienionych dyscyplinach sportowych.  Klub Organizuje mecze
mistrzowskie oraz zajęcia treningowe.
Organizuje turnieje halowe, prowadzi zajęcia sportowe, organizuje obozy szkoleniowe.
Klub brał udział w rozgrywkach  111  Ligi  Futsalu w 1  kwartale 2022 roku.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Radzaj kDsztu Wartaść (PLN] z dotacji Z innychźródel

1 Oplaty sedziowskie 1  200,00 zł

2 Wynagrodzenie trenera 500,00 zł

3 Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach 1  000,00 zł

4 Zabezpieczenie medyczne zawodów 700,00 zł

5 Opłata llcencyjna Klubu 300.00 zł

suma Zystkist kps#ów realLzacj] zadanla 3 700,00 zł 3 700,00 zł 0,00 zł
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V. Ośwjadczenia

Ośwladczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realkowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferentaft

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

3.  oferent± składająęy nmejszą ofertę nie zalega(ią)±=:cg=(ią)J ) z opłacaniem naleźności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferentbfeFeflei składający niniejszą ofćrię nie zalega(ią)±a:cga(ią)ł) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczrie;

g:Sa=;śę:###g:ąę#=[n:ets#####ł=,z=#jLgTodRnejgg#a#+o%mn,#++##:f#ją;ym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

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

P ft E Ł I o

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Przypisy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.  U. z 2018 r.  poz. 450, z późn. zm.).
2.   Termjn realizacji zadanla nie może być dłuższy niż 90 dni.
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