
1.  Organ admlnistracji publicznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowdadres®wana jest oferta

2.  Rodzaj zadania publiczneg®ł) Wspierania i ui]owszechniania kultury fizyanej
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łll. Zakres rzeczo\A/y zadania publicznego

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

2.  Termin realizacji zadan]a pubłicznego2)
Datarozp®częcia 2023J)1-13 Datazakończenja 2023-01-31

3.  Syntetyczny oi)is zadania (wraE ze wskazaniem miejsca jego realizacj!)

Szkolenie narciarskie w dwóch grupach z wykwalifikowanymi trenerami. Ośrodek Górka w Szczyrku; resort narciarski
SkiArena, Biały Krzyż, itp. ; w zadaniu weźmie udział ok. 60 dzieci i młodzieży Szkoły podstawowej i średniej z Sosnowca -
dzielnicy Piast, m.in. podopieczni Oratorium -świetlicy św. Jana Bosko,  uczestnicy zajęć warsztatowych oraz korzystający
z pomocy materjalnej, korepetycji i wsparcia wychowawczego z powodu trudności życiowych lub narażeni na
niebezpieczeń§two wpadnięcia w nałogi i uzależnienia z powodu trudności środowi§kowych 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 cywilizacyjnym
oraz patologii; zadanie jest komplementame z innymi zadaniami podejmowanymi przez Parafię. Działalność prowadzona
pEzez SaLezjanów -zgromadzenie. zakonne zajmujące stę wyęhQwaniem Qd 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
1,ygodniii , wydaizeń Gykliezmy€h jak `MikQlaj, Korowód ,Święłych, półkobnie `Letnie -i \zimowe, ko[onie kstnie, Dzień dziecka.

4.  apis zakładanych rezu]tatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osjągnięciarezu]tatów(war(ośćdocelowa) Sposób monitorowania rezultatów /źródłojnformacjloosiągnięciuwskaźnlka

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

5.  Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacjl działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorĘ/stane 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 wypoczynkiem oraz profilaktyką dzieci i młodzieży zagrożonej. Wieloletnia
organizacja zajęć całorocznych, wydarzeń cyklicznych oraz różnych fom wypoczynku w czasie wolnym zapisała się wśród
społeczności lokalnej i jest doceniana przez rodziców, dzieci i młodzież. Charytatywny charakter propozycji wspiera dzieci i
młodzjeż ubogą, z problemami wychowawczymi, społecznymi. Ważne jest także to, że dzieci mają kontynuację
podejmowanych akcji w czasie zajęć całorocznych w Oratorium. Otrzymywaliśmy już dotacje i podejmujemy cały czas
w§półpracę z Urzędem Miasta.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj koszttJ Wartość [PLN] Z dotacjl Z innychźródeł

1 \A/ynagrodzenie trenerów narcjarskich 2 000,00 zł

2 Opłata kametów zjazdowych na stokach narciarskich 3 000,00 zł

3 transpor[ autokarem 3 000,00 zl

Sllma wszystk[ch kosztów reallzac|l zadanla 8 000,00 zl 8 000,00 zł 0,00 żł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie dzialalności pożytku publicznegooferent€
2.  pobieranie świadczeń pienĘżnych będzie się odbywać wytącznie w ramach prowadzonęj odpłatnęj działalności

pożytku pubHcznego;
3.  oferent*/cfcrcr:ci* składąjący niniejszą ofertę nie zalega(ią)*ła:cga(ią}ł z optacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych ;
4,  oferent*/cfcrcr:ci* składąjący niniejszą ofertę nie zalega(ią)*ł=:cg=(ią)* z opłacaniem należności z tytułu składek

na ubezpieczenia społeczne;
5.  dart® zawarte w częód 11 nln]ejq®j of.rty eą zgodn® z L/vT=jcTjiA;TT: P3jc=r= Sądcr,',-/TT:ł,Waćch^q ow]denqią*;
6.  wszystkie infórmaęje podane w ofćrcie oraz załącznikach sązgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze skladaniem ofen, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systernów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyb/
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

EE=EEE

osób upoważnionyćh `do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

ftzYMSKO -łfflTOLIcłffl PARAFLĄ
Św.  Rafała  KALINOWSKIEGO
ul.Kordonowas       tel.322998696

41-209    SOSNOwiEC
l`\!lp 644 ...,?8-15-624   REGON 273824040

Data: Ją-.śl#.:..#Z.3 .....

Przypisy
1.   Rodzaj zadania zawera się w zakresie zadań określonych w arL 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.   Temin realizacji zadania nie moźe być dłuższy niż 90 dni.
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