
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Szerzyny 18.10.2011
…………………………………
Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU(-OW),O KTORYM(-YCH) 
MOWA W ART. 3UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGOI O WOLONTARIACIE 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Szerzyny, Czermna 
i Swoszowa

 (rodzaj zadania publicznego2))

Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Szerzyny
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 21.10.2011 do 31.12.2011

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI 

ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Wójt Gminy Szerzyny
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentów1), 3)

1) nazwa: ..... Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Liwocz Szerzyny”.............

2) forma prawna:4)
(x) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna
( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna ………………………………….

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
.................................................KRS 0000120728..............................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)....... 29.09.2011..............................................

5) nr NIP: ..... 685-20-88-359  ................  nr REGON: ...... 371104025………….............

6) adres:
miejscowość: .....Szerzyny 298....................ul.: ..................................................................
dzielnica lub inna jednostka 
pomocnicza:7) .................................................................................
gmina: ..... Szerzyny........................powiat:8) .....Tarnów..................................
województwo: ......młopolskie...................................................................
kod pocztowy: ..38-246... poczta: ..... Szerzyny..................................................

7) tel.: .......................... faks: ....................................................................
email: ..........................................................http:// ...................................................................

8) numer rachunku bankowego: .... 89947710110009390120000010............
nazwa banku: ..... Bank Spółdzielczy Pilzno oddział Szerzyny  ...............................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentow1):
a) .... Paweł Pasiński – prezes........................................................
b) … Grzegorz Gotfryd - wiceprezes.....................................................
c) .... Renata Górka – skarbnik.........................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej 
zadanie, o którym mowa w ofercie:9)
...... GKS „Liwocz Szerzyny” 38- 246 Szerzyny 298 ; 509753962(Paweł Pasiński).......

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr 
telefonu kontaktowego)
..... Paweł Pasiński 509753962   Grzegorz Gotfryd  608472673 ........................................

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Propagowanie sportu i rekreacji na terenie Gminy Szerzyny. 
Rozwijanie działalności kulturalnej poprzez organizację imprez o zasięgu gminnym i poza 
gminnym. 



b) działalność odpłatna pożytku publicznego

13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …......................................................
b) przedmiot działalności gospodarczej

Stowarzyszenia GKS "Liwocz" Szerzyny nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji 
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Stowarzyszenie  prowadzi  sekcję  piłki  nożnej  w  trzech  kategoriach  młodzików  (nowo 
utworzona)  juniorów  starszych  oraz  po  przejęciu  drużyny  „Liwocz  Czermna”  od 
Stowarzyszenia  w  Czermnej  drużynę  seniorów.  Nowo  utworzona  drużyna  młodzików 
uczestniczy  w  rozgrywkach  III  ligi  młodzików  w okręgu  tarnowskim.  Drużyna  juniorów 
starszych  uczestniczy  w  rozgrywkach  ligowych  klasy  okręgowej  w  okręgu  tarnowskim, 
drużyna osiągnęła  wysoką drugą  lokatę  w rozgrywkach ligowych  w poprzednim sezonie. 
Drużyna  seniorów  uczestniczy  w  rozgrywkach  ligowych  klasy  A  gr.  IV  w  okręgu 
tarnowskim. 
Poprzez  realizację  tego  zadania  młodzież  szkolna  może  systematycznie  uczestniczyć  w 
treningach poprawiać sprawność i tężyznę fizyczną. 
Mieszkańcy licznie przychodzą oglądać rozgrywki ligowe i turnieje sportowe.
Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach promowana jest na zewnątrz Gmina Szerzyny.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutków

Na terenie Gminy nie istnieje odpowiednia ilość instytucji, które mogłyby zagwarantować 
odpowiedni rozwój dzieci i młodzieży pod względem sportowym. Widząc istniejący problem 
oferent chce wyjść naprzeciw istniejącym potrzebom. Poprzez swoje działania Statutowe 
chcemy zorganizować i zagospodarować czas wolny młodzieży oraz zapewnić odpowiednie 
warunki do czynnego uprawiania sportu. 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Szerzyny

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją 
zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do 
podwyższenia standardu realizacji zadania11)

Udzielona  dotacja  pozwoli  na  zakup  niezbędnego  sprzętu  sportowego  do  rozgrywek  jak 
również pokryje koszty związane z przejazdami zawodników na mecze, opłatami trenerskimi 



oraz  opłatami  sędziowskimi.  Przyczyni  się  także  do  zorganizowania  i  zagospodarowania 
czasu wolnego młodzieży, co nie jest bez znaczenia dla rozwoju młodych ludzi. 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) 
dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z 
podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, 
oraz daty otrzymania dotacji11)
Sekcja piłki nożnej
2009 r. – 10 000 zł Urząd Gminy Szerzyny
2010 r - 12 000 zł Urząd Gminy Szerzyny
2011 r - 12 000 zł Urząd Gminy Szerzyny
Sekcja tenisa stołowego
2009 r. – 5 000 zł Urząd Gminy Szerzyny

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Rozgrywki ligowe w piłce nożnej mają na celu zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli 
ligowej, oraz szukanie talentów, a przez to umożliwienie im przejścia do sportu 
wyczynowego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez prowadzenie treningów oraz 
uczestniczenie w rozgrywkach ligowych, turniejach.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Teren Gminy Szerzyny, sołectwa: Szerzyny, Czermna, Żurowa.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Przygotowanie zawodników do rozgrywek 
Prowadzenie treningu zawodników dwa razy w tygodniu tj.                                            

      od 21.10.2011 r. do 15.11.2011– około 40 godz.
Planuje się udział w treningach średnio po 20 uczestników. Jednorazowo trening będzie 
trwał 1,5 godziny.

2. Udział drużyn w rozgrywkach ligowych:
Runda jesienna sezonu 2011/2012 - III liga młodzików rozpoczęła się 05.09 2011
Runda jesienna sezonu 2011/2012 – klasa A Gr. IV seniorów rozpoczęła się 13.08.2011
Plan rozgrywek na sezon 2010/2011 zostanie dołączony jako załącznik.

9. Harmonogram13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 21.10.2011 do 15.11.2011
Poszczególne działania w 
zakresie realizowanego 
zadaniapublicznego14)

Terminy realizacji
poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot 
odpowiedzialny za działanie 
w zakresie realizowanego
zadania publicznego

Przygotowanie zawodników 
do rozgrywek. Prowadzenie 
treningu zawodników dwa 
razy w tygodniu

Udział drużyny w 

10.07.2011 r - 15.11.2011r

05.09.2011r – 15.10.2011r 



rozgrywkach ligowych (młodzicy)
13.08.2011r – 11.11.2011r 
(seniorzy)

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Organizacja rozgrywek pozwoli zagospodarować wolny czas młodzieży oraz na 
zaangażowanie ich w kierunku rozwijania umiejętności sportowych. Tym samym zostanie 
wypełniona przestrzeń potrzeb młodzieży z Gminy Szerzyny.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztów 
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całkowity
(w zł)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego
z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych źródeł,
w tym wpłat
i opłat
adresatów
zadania
publicznego17)
(w zł)

Koszt
do pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

 I Koszty
merytoryczne18)
po stronie … (nazwa 
Oferenta)19):

1. Opłaty sędziowskie 3 320 Opłata 
półrocz

1750,- 960,- 790,-

2. Przejazdy zawodników 
13 meczy wyjazdowych

13 370 Kurs 4810,- 4000,- 810,-

3. Opłaty trenerskie 90 25 1h 2250,-      1040,- 1210-
4. Zakup napojów dla 

zawodników
175 2 szt. 350,- 0,- 350,-

5. Zakup obuwia 
sportowego

3 200 szt. 600,- 0,- 600,-

6. Zakup mat. do 
utrzymania boiska 

(wapno)

7 20 szt. 140 0,- 140,-

7. Zakup środków 
czystości

1 100 opłata 
półrocz

100,- 0,- 100,-

8. Pranie strojów 20 17,
5

- 350,- - 350,-

9. Wykonanie linii na 
boisku 7 meczy

7 20 - 140,- - 140,-

10. Koszenie trawy 7 
meczy

7 30 - 210,- - 210,-

11. Delegacje służbowe 2 200 - 400,- - 400,-

12. Badania lekarskie 2 250 - 500,- - 500,-



13. Prace własne czł. 
Stowarzyszenia i 

wolontariuszy

80 15 - 1200,- - - 1200,-

14.Podatek od opłat 
sędziów

i trenerów

720,- - 720,-

II Koszty obsługi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie…
(nazwa Oferenta)19):
1) .............................
2) .............................

- - - - - - -

III Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji
po stronie … (nazwa
Oferenta)19):
1) .............................
2) .............................

- - - - - - -

IV Ogółem: - - - 13520,- 6000,- 6320,- 1200,-

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1 Wnioskowana kwota dotacji 6 000 zł 44,37%

2 Środki finansowe własne17) 6 320 zł 46,75%

3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki 
finansowe wymienione w pkt.  (3.1—3.3)11)

0 zł ……%

3.
1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) 0 zł ……%

3.
2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w 
szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, 
środki z funduszy strukturalnych)17)

0 zł ……%

3.
3

pozostałe 17) 0 zł ……%

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i 
praca społeczna członków)

1200 zł 8,88%

5 Ogółem (środki wymienione w pkt. (1—4) 13 520 zł 100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)
Nazwa organu 
administracji
publicznej lub innej 
jednostki
sektora finansów 
publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia —
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty



TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Stowarzyszenie wzorowo przeprowadziło w miesiącu styczniu 2007 i 2008 roku rozgrywki o 
puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Szerzyny, w miesiącu lutym 2010 oraz lutym 
2011 Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Szerzyny. Stowarzyszenie chce dynamicznie rozwijać sport 
na terenie Gminy Szerzyny i organizować wolny czas młodzieży poprzez prowadzenie sekcji 
piłki nożnej.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
Pan Adam Setlik – instruktor sportu ze specjalnością piłka nożna.
Pan Piotr Górski - instruktor sportu ze specjalnością piłka nożna.
Pan Zenon Madejczyk - trener
5 członków zarządu oraz 10 wolontariuszy.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji 
zadania23)

Sprzęt sportowy do uprawiania piłki nożnej (stroje, buty, piłki itp.)

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze 
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Prowadzenie sekcji tenisa stołowego, prowadzenie sekcji piłki nożnej. Organizacja I i II 
Halowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Szerzyny. III i 
IV Halowy Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Szerzyny.

4.Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w 
trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferent nie przewiduje zlecać realizacji zadania publicznego.

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku 
publicznego oferenta/oferentow1);
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów 
zadania;
3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ....31.12.2011 r..;



4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do 
systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem 
należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem 
Sądowym/właściwą ewidencją1);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym.

…………........................…………………….
…………........................…………………….
…………........................…………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferenta/oferentow1))

Data ……………..............……………..….

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji24).
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - 
dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)


