
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
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: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „W NOWEJ WSI” 
KRS; 0000226339 
NOWA WIEŚ ul. GŁÓWNA 96 
KOSZYKÓWKA KOBIET 
www.nowawies.club 
POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
NR. RACH. 55 8931 0003 0734 3641 2000 0001 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Cezary Grzelak                                              Monika Skrzypczak 
Tel.601-973-900                                           Tel. 501-478-386 
cezary.grzelak@gazeta.pl                           mskrzypczak17@wp.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Udział młodzieży w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w 
kategorii Juniorka U17K 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

25.03.2021 Data  
zakończenia 

30.04.2021 

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

Drużyna UKS Nowa Wieś w kategorii Juniorka U17K, w sezonie 2020/2021 reprezentowała naszą gminę w rozgrywkach 
WOZKoszWM i uzyskała awans do  Ćwierćfinału Mistrzostw Polski w dniach 26-28 marca 2021. 
Będziemy promować naszą Gminę Michałowice. Pokazywać, naszym podopiecznym, że niemożliwe nie istnieje, poprzez 
sport wychowywać i przygotować do dorosłego życia. 

Wszelkie działania podczas realizacji zadania „Udział młodzieży w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w 
kategorii Juniorka U17K” będą bezwzględnie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi 
sytuacji epidemicznej. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Udział w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski 
w koszykówce kobiet w kategorii 
Juniorka U17K 

 
Rozegranie trzech meczów 
podczas Ćwierćfinału 
Mistrzostw Polski. 12 
zawodniczek + 2 trenerów. 

 
Statystyki PZKosz, wyniki 
Promocja w mediach społecznościowych i na 
stronie uksnowawies.club 
Transmisja online  na kanale Youtube PZKosz 

 

 
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.  



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

Uczniowski Klub Sportowy UKS Nowa Wieś działa jako Stowarzyszenie sportowe wpisane do KRS. Działamy zgodnie z 

ustawami o sporcie,  Stowarzyszeniach, organizacjami pożytku publicznego oraz naszym statutem. Wieloletnie 

doświadczenie przy realizacji zadań z dziedziny sportów takich jak koszykówka dają pewność, że jesteśmy sprawdzonym 

partnerem. Dołożymy wszelkich starań by i tym razem udowodnić, że powierzanie nam realizacji zadań sportowych to 

inwestycja, która będzie procentowała w kolejnych latach naszej działalności. Stowarzyszenie posiada stabilną sytuację 

finansową, wszystkie zobowiązania są opłacane bez zbędnej zwłoki. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport na turniej Ćwierćfinałowy 3000,00   

2. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas 
turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw 
Polski 

4000,00   

3. Przygotowanie motoryczne i opieka 
fizjoterapeutyczna podczas turnieju 
ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski 

1000,00   

4. Opieka 2 trenerów przed i w trakcie 
turnieju ćwierćfinałowego 
Mistrzostw Polski U17K 

2000,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 10000,00 0,00 

 
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. 

 

 
Monika Skrzypczak                                                                                                                                       Data  09.03.2021 
Cezary Grzelak 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


