
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

Nazwa:  UKS Akademia Koszykówki Komorów  

Numer w rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych w Pruszkowie: 60 

Adres siedziby : Dąbrowskiej  12/20     05-806 Komorów  

Numer konta : 85 1240 6380 1111 0010 7621 1329 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Grzegorz Tomaszewski  tel.:   602617004 

Adres e-mail:   ukskomorow@op.pl 

 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Ferie zimowe czasem aktywnego wypoczynku 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

25.01.2022 Data  
zakończenia 

25.03.2022 

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

Celem zadania jest upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i 

mieszkańców Gminy Michałowice poprzez udział w zorganizowanym aktywnym wypoczynku zimowym w 

Ostrowi Mazowieckiej w zgodzie z panującymi wytycznymi związanymi z pandemią. 

Aktywny wypoczynek w formie profesjonalnych zajęć na: kręgielni, na krytym lodowisku , w hali sportowej, na 

pływalni będzie szansą na rozwój dla naszych podopiecznych. Codzienne zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia 

integracyjne,  gry i zabawy, a także zajęcia koszykarskie będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.  

Celem zadania jest również przeniesienie aktywności dzieci i młodzieży z wirtualnego świata ( ekranów tabletów 

i smartfonów ) w autentyczny realny świat.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Zgrupowanie sportowe   70-100 uczestników  Lista uczestników, fotoreportaż na 

stronie internetowej i FB 

Aktywność  w duchu fair play   Testy sprawnościowe  

 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



Przeciwdziałanie wykluczeniu -równy 

dostęp do sportu  

Zniesienie barier- progres 

do 80%-100% trenujących  

Fotoreportaż , lista uczestników 

 

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

Jesteśmy klubem sportowym na terenie Gminy Michałowice. Przez sport i rekreację wychowujemy młodzież do dorosłego 

życia. Na przestrzeni lat dzięki wsparciu Gminy Michałowice możemy realizować cele statutowe szkoląc dzieci i młodzież 

przez wykwalifikowaną kadrę. Uczestniczymy dzięki wsparciu we współzawodnictwie sportowym w kraju jak i za granicą 

. Nasi podopieczni i wychowankowie dzięki systematycznej pracy treningowej osiągają sukcesy sportowe ; zdobywają 

medale mistrzostw Polski , są w reprezentacji województwa jaki i  Polski. 

Zorganizowany aktywny wypoczynek jest kluczem do rozwoju dzieci i młodzieży.  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Transport na zgrupowanie  5000   

2. Udział w zgrupowaniu w tym  hala , 

basen, kręgielnia, lodowisko, 

zakwaterowanie i wyżywienie 

uczestników  

40000   

3. Ubezpieczenie uczestników 

zgrupowania  

500   

4. Wynagrodzenie trenera  2000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 47500 10000 37500 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 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, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Prezes Klubu UKS Akademia Koszykówki Komorów  Data 30.12.2021 r. 
Grzegorz Tomaszewski 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  

 


