URZĄD

MIASTA

.
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ul. Grzegorza Piramowicza 32
47 -200 Kędzierzyn - Koźle
t ej] 7/40 -34-454, fax 77/40-34-453

K.ST.525.37.2019
Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze regionalnym
złożonej

przez stowarzyszenie zwykłe o nazwie:

Akademia Piłkarska BLAZE Kędzierzyn-Koźle
z

siedzibą

w

Kędzierzynie-Koźlu.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) stowarzyszenie
Akademia

Piłkarska

uproszczoną ofertę

BLAZE

Kędzierzyn-Koźle

realizacji zadania w zakresie

z

siedzibą

w

określonym

zwykłe

o nazwie

Kędzierzynie-Koźlu złożyło

w art. 4 ust. 1 pkt 17) ww.

ustawy.
Zadanie pod

nazwą:

charakter regionalny i

"Turniej

spełnia

warunki

piłki nożnej
określone

dla · dzieci BLAZE CUP 2019" ma

wart. 19a ust. 1 ww. ustawy tj.

dofinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000,00
dłuższy niż

zł

wysokość

i termin jego realizacji nie

będzie

90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na
okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy

ogłoszeń

Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz na stronie internetowej

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.

ustawy,

każdy

Urzędu.

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty

w formie pisemnej na adres:

Urząd

w siedzibie

może zgłosić

Urzędu

do niej uwagi

Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres:
beata.pogwizd@kedzierzynkozle.pl
Uznając celowość
zwykłemu

w

realizacji przedmiotowego zadania zlecam je stowarzyszeniu

o nazwie Akademia

Piłkarska

Kędzierzynie-Koźlu, przyznając dotację

00/100).

Jednocześnie

BLAZE

Kędzierzyn-Koźle

w wysokości 2.000,00

zł (słownie:

z

siedzibą

dwa

tysiące

wzywam do korekty szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania

i wskazania numeru konta bankowego, na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja.
Sporządziła:

Beata Kaczyńska-Pogwizd
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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*/AieIl8aieraAie*n.

I. Podstawowe informacje o

złożonej

ofercie
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2. Rodzaj zadania publicznego1)

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
AKADEMIA PIŁKARSKA BLAZE KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Mieszka I 80/7

47232

Kędzierzyn-Koźle

REGON: 382586596
ewidencja stowarzyszeń zwykłych nr 5/2019

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

Przewodniczący zarządu: Piotr Piechaczek, tel.: 608-757790
piotrpiechaczek@gmail.com
Członek zarządu: Robert Słota, tel.: 504-008-798
slota2@interia.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Turniej piłki nożnej dla dzieci "BLAZE CUP 2019"

2. Termin realizacji zadania

Data

rozpoczęcia

12.09.2019

pUblicznego 2)

1 Data

120.09.2019

zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Głównym celem zadania jest zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci i stworzenie dogodnych warunków do uprawiania
aktywności ruchowej dla zwiększenia zainteresowania dzieci sportem . Poprzez realizację zadania pragniemy stworzyć dzieciom

warunki do rywalizacji sportowej ze swoimi rówieśnikami z różnych szkółek i akademii piłkarskich działających w okolicy.
Rozgrywki przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach: żak - rocznik 2010, oraz skrzat - rocznik 2012. Przewidziany jest udział
16 drużyn, rekrutacja przez AP BLAZE K-Koźle. Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 07.09.2019 r. na stadionie miejskim przy ul.
Chrobrego w godzinach od 9.00 do 15.00, gdzie zostaną wytyczone 4 boiska dla rozgrywek drużynowych, natomiast zawody
indywidualne "Mistrz Dryblingu BLAZE CUP 2019" zostaną przeprowadzone na specjalnie zakupionym boisku do gry jeden na
jeden.

1 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).
2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Turniej piłki nożnej
BlAZE CUP 2019

dla

Sposób monitorowania rezultatów I
źródło informacji o osiągnięciu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Nazwa rezultatu
dzieci

Wyłonienie

zwycięzców

wskaźnika

Tabela wyników + zdjecia z turnieju

drużynowych

w
- rocznik 2010 i

kategoriach wiekowych żak
skrzat 2012, oraz wyłonienie zwycięzców
indywidualnych turnieju "Mistrz Dryblingu
BLAZE CUP"

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzimy szkolenie dzieci od 3 do 12
roku życia, posiadamy doświadczenie w orgaznizacji turniejów piłki nożnej dla dzieci. Stowarzyszenie podpisało w 2019 umow
partnerską

z mistrzem Polski w piłce nożnej Piast Gliwice s.a., który wspiera AP BLAZE w realizacji celów statutowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość

Z dotacji

L

Medale dla zawodników

2.
3.

Wyżywienie

4.

s.

Piłki szt. 8
Boisko 1x1 (klatka)

6

Puchary

dla zawodników

Bramki szt 4

7

Woda

8

Wynajem boiska

9

Wolontariat

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.

1800
1200
3200
800
3000
1200
400
60
300
11960

Z innych
źródeł

PLN

10000

1960

Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne

będzie

realizowane

wyłącznie

w zakresie

działalności

pożytku

publicznego

oferenta~

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent' I of@F@,u.i' składający niniejszą ofertę nie zalega( jąj' I ~iłl@gił( jąj' z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent' I ofer@fu;i' składający niniejszą ofertę nie zalega( jąj' I ~iłl@gił( jąj' z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części /I niniejszej oferty są zgodne z Kriłjowym Rej@str@m SądoV'"łm' I 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 .

.... @~.....~~.....................

.. l?ae..v.r::.......... !~................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data 19.08.2019 r.

