
LUDOWY KLUB SPORTOWY
„S T A R T ”

W O L A  M I E L E C K A  4 0 5 
i  9 - 3 r, < i r ■ I E l E C

UPROS2CZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
9 34 j

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
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Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie7niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta Wójt Gminy Mielec

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4. Tytuł zadania publicznego Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec

5. Termin realizacji zadania publicznego21 *">a*a , 01.07.2017 ^ aJa - 20.07.2017 rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub Innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Ludowy Klub Sportowy „Start" Wola Mielecka, KRS Nr :0000066027 , adres: Wola Mielecka 405, 39-300 Mielec

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, 
w tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnleri dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)

Prezes LKS „START” Wola Mielecka -  
tel. kom. 694 544 080

Zbigniew Opielą

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca Jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Organizacja rozgrywek o „Puchar Wójta Gminy Mielec” -2017. Rozgrywki piłkarskie o Puchar Wójta, będą prowadzone w 
dwóch etapach:

ETAP I -  ELIMINACJE
G rup a  A  2 .0 7 .2 0 1 7 - niedziela, godz 15:00 w  C hrząstow ie

- LKS "DROMADER” Chrzęstów
- LKS Podleszany
- LKS „RZĘDZIAN” Rzędzianowice

G rupa B 1.07.2017 -  sobota, godz. 15:00 w Trześni
- LKS „CZARNI" Trześń
- KS „KOLORADO” Wola Chorzelowska
- LKS „ZŁOTNICZANKA” Złotniki

G rupa C 2.07.2017 -  niedziela, godz. 17:00 w Chorzelowie
- KS”SPARTA” Chorzelów
- LKS"MADRAS" Goleszów

ETAP II -  FINAŁ
16.07.2017 -  niedziela, godz. 15:00 w Woli Mieleckiej.
W finale zagrają -  zwycięzcy grup eliminacyjnych, a także gospodarz LKS „START” Wola Mielecka.



Mecze eliminacyjne będą rozgrywane na obiektach sportowych Gminy Mielec w Chrząstowie, Trześni, Chorzelowie.
Finał rozgrywek o Puchar Wójta odbędzie się na boisku sportowym w Woli Mieleckiej.
Rozgrywki prowadzone są zgonie z przepisami PZPN.
Organizator i współorganizatorzy, zobowiązani są do:
a) zapewnienia opieki medycznej podczas eliminacji i finału,
b) zapewnienia porządku na obiekcie, poprzez wyznaczenie odpowiedniej liczby porządkowych (oznaczonych 

plastronami),
c) listę imienną pełnoletnich porządkowych należy złożyć przed zawodami u sędziego zawodów.

Organizator LKS „START” Wola Mielecka pokrywa wynagrodzenia sędziujących mecze eliminacji i finału, według 
ustalonych stawek, jak również finansuje w uzgodniony sposób napoje chłodzące, dla wszystkich zespołów.
Za udział w finale przysługują dyplomy i puchary, nagrody rzeczowe i inne.

Przy realizacji zadania organizator turnieju planuje wykorzystać następujące zasoby rzeczowe własne: 
obiekt sportowy wraz z przyległym terenem, bramki, siatki, sprzęt służący do pielęgnacji trawy.

Pośrednimi odbiorcami zadania będą kibice -  osoby z terenu gminy Mielec interesujące się futbolem, które będą 
obserwować mecze na żywo.

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaangażowanie następujących osób:
1) sędziowie -  osoby posiadające licencję sędziego piłkarskiego
2) porządkowi -  członkowie klubu posiadające doświadczenie , swą pracę będą wykonywać nieodpłatnie
3) osoba przedmedyczna -  osoba posiadająca uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
3) członkowie klubu- uporządkowanie terenu (przygotowanie murawy przed turniejem, porządkowanie terenu po 
zakończeniu rozgrywek), prace te będą wykonywane nieodpłatnie.

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.

2j Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Głównym celem rozgrywek piłkarskich jest aktywacja dorosłych Gminy Mielec poprzez rywalizację sportową oraz aktywny 
wypoczynek na świeżym powietrzu:
- rywalizacja sportowa
- promowanie piłki nożnej w Gminie Mielec

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów  realizacji zadania pub licznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł)

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3’
(zł)

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących 

z innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego4’

(zł)

1 Puchary 600 zł 600 zł 0 zł

2 Nagrody dla uczestników rozgrywek 6 200 zł
6 200 zł Ozł

3 Obsługa sędziowska 1 200 zł
1 200 zł 0 zł

4 Opieka przedmedyczna 200 zł
200 zł Ozł

5 Napoje 600 zł
600 zł 0 z4

6 Działania promocyjne 300 zł
300 zł 0 zł

7 Nawozy, paliwo 800 zł
800 zł Ozł

8 Obsługa administracyjno-księgowa 100 zł
100 zł 0 zł

9 Wolontariat, porządkowi, pielęgnacja murawy, 
porządkowanie terenu 800 zł

800 zł
(wkład osobowy)

Koszty ogółem: 10 000 zł 10 000 zł
800 zł

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

2)

3)
4)

5)
ubezpieczenia społeczne.
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