.URZĄD MIASTA ZGIERZA

Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
£rtę 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*/niepobieranio*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Zgierza
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

Miejski Klub Piłkarski „Boruta" Zgierz, stowarzyszenie,
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000515903;
adres: 95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2, e-mail: dariuszpawlikowski(a)onet.pl, +48 504295876 (Prezes)
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Dariusz Pawlikowski (Prezes Klubu)
e-mail: dariuszpawlikowskiffionet.pl, tel. +48 504295876
(Prezes)

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Organizacja 10. Memoriału im. Macieja Kozłowskiego w

1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego

Zgierzu w piłce nożnej z rocznika 2009
2)

Data
rozpoczęcia

18.11.2019 r.

Data

8.12.2019 r.

zakończenia

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

Maciej Kozłowski to jeden z najbardziej znanych Zgierzan, aktor i były piłkarz KS „Boruta" w Zgierzu. Zgierzanin
od urodzenia, zmarł w roku 2010 r. i jest pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Został
wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony dla Miasta Zgierza.
Od 2010 r. w Zgierzu corocznie organizowany jest memoriał piłkarski jego imienia (dla 10-latków) o zasięgu
ogólnopolskim. Bierze w nim zazwyczaj udział 8-10 zespołów 10-osobowych (po 5 zawodników + rezerwowi).

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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Memoriał rozgrywany jest w hali MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2, w dwóch grupach po 4-5 zespołów
oraz mecze o miejsca końcowe.
Tegoroczny Turniej rozegrany będzie 30 listopada 2019 r.
Wszyscy uczestnicy otrzymają medale okolicznościowe, a najlepsze zespołu oraz zawodnicy - puchary i statuetki.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa)

Memoriał jest formą popularyzacji piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży w
Zgierzu. Zaproszenie zespołów z Polski
podnosi rangę zawodów.
Przyczynia się do rozwoju kultury
fizycznej i sportu wśród najmłodszych.

1. Popularyzacja piłki nożnej
jako najpopularniejszej i
jednej z wiodących
dyscyplin sportowych w
Zgierzu.
2. W dłuższej perspektywie
zwiększenie naboru
młodych zawodników
i zawodniczek do Klubu,
czemu sprzyja dodatkowo
postać patrona Memoriału.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

1. Działanie długofalowe, efekty
niewymierne.
2. Rezultaty dostrzegalne w perspektywie
kolejnych miesięcy i lat działalności Klubu.

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

Miejski Klub Piłkarski „Boruta" Zgierz powstał w roku 1995, nawiązując do tradycji wielosekcyjnego Klubu Sportowego
„Boruta" w Zgierzu powstałego w 1933 r. Klub otrzymuje co roku dotację z budżetu Miasta Zgierza na wspieranie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - w piłce nożnej chłopców. Jest organizatorem
corocznie kilkunastu turniejów piłkarskich w różnych grupach wiekowych. Klub został zakwalifikowany w bieżącym roku
jako certyfikowana szkółka piłkarska PZPN.

Klub dysponuje wykwalifikowaną kadrą trenerów prowadzących zajęcia, pozyska sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej
do sędziowania zawodów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość
PLN

Z dotacji

1.

Zakup trofeów sportowych dla
najlepszych zespołów i zawodników.

900 zł

900 zł

2.

Zakup sprzętu sportowego na organizację

300 zł

300 zł

Z innych
źródeł

Memoriału.
3.

Obsługa sędziowska Memoriału

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

350 zł

350 zł
1.550 zł

1.200 Zł

350 zł

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)

proponowane

2)

oferentaftew);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

zadanie

publiczne

będzie

realizowane

wyłącznie

w

zakresie

działalności

pożytku

publicznego

publicznego-świadczenia pieniężne nie beda pobierane;
3)

oferent* / oforonci* składający niniejszą ofertę nie zalegaf-ją}* / zalogo( jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oforonci* składający niniejszą ofertę nie zalega{-ją)* / zaloga( 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.

Załącznik:
- aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dot. Klubu

31 października 2019 r.

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

