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UPROSZCZONA OFERTA REALlZAO I ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofe rtę na l e ży wypełn ić wyłączn i e w b i ałych pustych polach, zgodnie z instrukcjam i umieszczonymi prz y poszczególnych po lach 
oraz w przypisach . 
Zaznaczenie gwiaz d ką , np.: "pobieranie*j niepobieranie*" oznacza, ż e na leży skreś lić n iewłaściwą odpowi edź, pozostawiaj ąc 

prawidł ową. P rzy kład: ,,~ee i eraAie* j niepobiera nie*". 

I. Podst awow e informacj e o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźl e 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawY z d nia 24 kwietnia 2003 r . o działa l ności pożytku 

publicznego i o wolo nta riacie 

3. Rodzaj zadania publiczneg()l) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

4. Tytuł zadania publicznego XX Turniej zapaśniczy im. W iktora Zarzeckiego, dni a 17.09.2016 
,, :;<. " " ., ... "."'._",...--...._. 

D,?ta . ' /Od dnia P:~~:~~;~~~~ł~~:~-,-~~I· · ··-;-~:·~9 ~;)· ~·~,, · ·,·-S. Te rmin realizacji zadania publicznegn2
) v i 

rozpoczęcia za onczenla 

II. Dane oferenta(-t ów) 

1. Nazwa oferent a(-tów), forma prawna, numerKrajowego R,ejesti'u Sądowego.h.lb innej ewid(;!ncji, adres siedziby o raz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) . .. . . 

UKS Olimpijczyk Kędzi erzyn -Koźl e, ul. Mieszka I 4, 47-232, NIP 749-19-55-900, za świadczenie z dnia 28.11.2003 Starostwo 
powiatowe Kędzierz)'n - Koźle wydział Oświaty, Kul tury Fizycznej pod pozycja 10/99 jako Uczniowski Klub Sportowy 

2 . Inne dodatkowe dane kontaktowe, bogdan173@onet.eu , tel. 533 993 139 
w t ym dane osób upoważnionych do 

składan ia wyjaśnień dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zada riia publicznego proponowanego do realizacji w raize wsJ(azaniein; ~ szczególności celu: miejsca jf!J O 
realizacji, grup od biorców zadania oraz przewidywanego do .wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego. 

XX Turniej zapaśniczy im. Wiktora Zarzeckiego 17.09.2016, Hala Śródmieście ul. Ja na PawIa II. Od godz. 9.00 do 
zakOI1czenia walk i cerem onii. 6 osób zajmuje s ię organizacj ą turnieju. Głównym odb iorcą turnieju są uczestnicy 
zawodów z rodzinami oraz kibice. 

l ) Rodzaj zadania zawiera s i ę w zakresie zada ń okreś l onych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz i ała l nośc i pożyt ku 
publicznego i o wolontariacie. 

2) Termin rea lizacj i zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Zdobycie jak najwięszej ilości złotych medali oraz zdobycie drużynowego I miejsca. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istn ieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

,)C 

>"'i'1.1 
do poniesienia 

ze środk.5w ., 
. finansowych 

do poniesienia 
własnych, środków 

Koszt całkowity z wnioskowanej 
Lp. Rodzaj kosztu 

(zł) dotacji3
) 

pochodzących 

(zł) 
z innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego 4) 

(zł) 

1 Statuetki, puchary 1500 1500 O 

2 Nagrody rzeczowe 1500 1500 O 

3 Wyżywienie i napoje 2000 2000 O 

4 Medale 800 O 800 

5 Opłata sędziowska i Lekarska 1100 O 1100 

Koszty ogółem: 6900 5000 1900 
-- .. ------_._-

Oświadczam(y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączn ie w zakresie działa l nośc i pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy .pM~Fa.nie.* /n iepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
4) oferent*/orel'e.nc~* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/~~ga{ją.~! z opłacaniem na l eżnośc i z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent'/efef-eI'lC';~ składający niniejszą ofertę nie zalegaUą) '/cale~ z opłacan iem na leżnośc i z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

w imieniu oferenta) 

Data .... ~~:.q.~ .. ?~!~ ......................... ...... . . 

Załącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia aktua lnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartość koszt ów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł. 
4) W przypadku wsparcia realizacj i zadania publicznego. 



.. . . Iii « 
ul. Mieszk'" I ..t 

47 - 32 Kędzierzyn - Koźl 
IP 749-19-55-900 ; Re . 532392040 

Kędzierzyn-Koźle 09.07.2015r 

Uchwała NR.4 

Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle w dniu 09.07.2015r. Odbyły się 
wybory, na których został wybrany nowy prezes, a także sekretarz klubu. Osoby te podejmują 
decyzję i reprezentują klub zgodnie ze statutem klubu. 

L Bogusław Metel - Prezes klubu 
II . Sebastian Zolich - Sekretarz klubu 
III. Stefan Jamka - Kierownik sekcji 
IV Marian Balon - Członek zarządu 

V JózefPajor - Członek zarządu 

Komisja rewizyjna: 
KrzysztofZybała - Przewodniczący komisji rewizyjnej 
Mateusz Musioł - wiceprzewodniczący 

5r ~ -1 ,4 . ni V ;(() l t1N .. .. . cp.wx. ~ .~ ............ _ .............. . 
Sekretarz Klubu Sebastian Zolich 
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Sr:~\Rosn'Vo POWiArOWf 
'W Kędzlerzynie - Kol1u 

Wydział Oświary, Kult"u.ry 
i Kultur:} Fizycznej 

47-220 KĘDZiERZYN - KotU: 
PI. \.Volrtośc; 13 

Ośw. 4141-39/03 

Kędzierzyn-Koźle, 28 I 1 .:lCij~ r. 

ZAŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 81 , poz. 889 z późno zm.) oraz art. 217 kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy 
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 
zpóźn. zm.) 

postanawiam 

na wniosek Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu 
dokonać zmiany we wpisie do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP nr 19, 
wpisanego pod pozycją nr 10/99 UKS poprzez zmianę nazwy klubu na: 

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" 
przy SP nr 19. 

Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd Klubu do bieżącego informowania Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu o zaistniałych zmianach w składzie Zarządu, statucie 
oraz siedzibie. 

Otrzymują: 

1) Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" 
Z/S przy SP nr 19 ul. Mieszka I 4 
47-232 Kędzierzyn-Koźle 

2) ala 
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URZĄD MIASTA 
Kędzierzyn -Koźle 

Wydział Kultury. Sportu i Turystyki' 
ul. Grzegorza Piramowicza 32 

47 -200 Kędzierzyn - Koźle 
tel.77/4Q-V-"54 fax 77/40-34-453 

KST.525.l5.2016 

Kędzierzyn-Koźle, 06.09.2016 r. 

Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk z siedzibą 

w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym 

realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu. 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późno zm.) Uczniowski Klub 

Sportowy Olimpijczyk z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu złożył ofertę na realizację zadania 

o c~arakterze regionalnym określonym wart. 4 ust. 1 ww. ustawy z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, polegającego na organizacji XX Turnieju Zapaśniczego 

im. Wiktora Zarzeckiego. 

Złożona oferta spełnia warunki określone wart. 19a ust. 1 tj. wysokość 

dofinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł i termin jego realizacji nie będzie 

d~ższy niż 90 dni. 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na okres 

7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle oraz na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z art. 19a ust. 4, każdy 

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej 

na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 

Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres: ngo@kedzierzynkozle.pl 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Uczniowskiemu 

Klubowi Sportowemu Olimpijczyk z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przyznając dotację 

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). 

sporządził: Michał Kuś 


