
 

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*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 
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 

 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W NOWEJ WSI 
UL. GŁÓWNA 96, 05-806 NOWA WIEŚ, 
NIP: 5342231656, REGON 015500159 
KRS – 0000226339 
https://uksnowawies.futbolowo.pl/ 
https://www.facebook.com/uksnowawies1/ 
Tel. 507715650  
NR KONTA BANKOWEGO: 55 8931 0003 0734 3641 2000 0001 
 
 
 

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

 
 
Andrzej Makowski 507715650 
mmaku83@o2.pl 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   
1. Tytuł zadania publicznego Piłkarskie lato dla dzieci 2022 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.07.2022r. Data  
zakończenia 

05.09.2022r. 

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

 

Celem projektu jest przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowego wypoczynku w czasie wakacji w postaci półkolonii oraz 

obozu sportowego. Półkolonie mają na celu zachęcić do sportowego sposobu spędzania czasu na miejscu zamieszkania z 

 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



wykorzystaniem okolicznych obiektów sportowych by pokazać, że czas spędzony w miejscu zamieszkania nie musi być 

nudny. Odpowiednia oferta programowa przygotowana przez trenerów  sprawi, że wakacje spędzone w miejscu 

zamieszkania będą wesołe, ciekawe oraz korzystne pod względem zdrowotnym i edukacyjnym. W czasie półkolonii oprócz 

treningów piłkarskich prowadzonych na boisku w Granicy zapewniamy dodatkowe atrakcje jakich można doświadczyć w 

okolicy. Zorganizujemy wyjazdy na basen, do kina, do parku trampolin czy też w inne ciekawe miejsca znajdujące się w 

obrębie gminy Michałowice tzn. parki zabaw , obiekty przyrodnicze i kulturalne. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu ‘Piłkarskie wakacje dla dzieci 2022’ jest organizacja obozu 

sportowego w nadmorskiej miejscowości Władysławowo. Celem takiego obozu jest aktywne spędzenie czasu poza 

miejscem zamieszkania, by zmienić otoczenie, dowiedzieć się czegoś nowego o innym rejonie Polski, „naładować baterie” 

przed nowym rokiem szkolnym oraz przygotować się do nowego sezonu piłkarskiego. UKS Nowa Wieś wybierając miejsce 

na obóz piłkarski kieruje się odpowiednim doborem jakościowej bazy obiektów sportowych. Zakwaterowanie również w 

tym roku będzie odpowiednie dla organizacji dwóch dziennie treningów piłkarskich, bliskości plaży, basenów i innych 

miejsc sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi. Obóz odbędzie się w dniach od 21.08.2022 do 28.08.2022r. 

Powyższe oferty są kierowanie do dzieci z rocznika od 2008 do 2014. Są to głownie podopieczni klubu UKS Nowa Wieś. 

Nasze oferty są dostosowane do preferencji naszych podopiecznych i cieszą się dużym zainteresowaniem. To bardzo 

ważne by przygotować bezpieczna i atrakcyjną ofertę.  

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Nauka aktywnego spędzania wakacji w 
miejscu zamieszkania  

 
Gospodarowanie czasem 
wolnym w sposób korzystny 
dla swojego zdrowia w 
miejscu zamieszkania  

 
Przeprowadzenie treningów i zabaw 
sportowych na sportowych obiektach 
szklonych i boisku w Granicy/ Lista 
obecności, dziennik zajęć. 

 
Wskazanie atrakcyjnych sportowych i 
kulturalnych obiektów na aktywne 
spędzenie czasu wolnego 

 
Wspólne wyjazdy w czasie 
półkolonii do okolicznych 
obiektów o walorach 
sportowo-kulturalnych 

 
Sprawozdanie z wycieczek w ramach 
półkolonijnych atrakcji. 

Sport jako cel wyjazdu wakacyjnego, 
poprawiający zdrowie fizyczne, zmiana 
otoczenia mająca psychicznie kojące 
walory  

 
Obóz sportowy atrakcyjna 
forma spędzania czasu 
wolnego przy jednoczesnej 
nauce samodzielności 

 
Sprawozdanie z obozu, notatki trenera 

 

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

Głównym celem Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Nowa Wieś jest popularyzowanie i krzewienie idei kultury fizycznej 
oraz zdrowego i sportowego trybu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży szkolnej w treningach i rozgrywkach 
piłkarskich. Sekcja ma za zadanie zaspokoić potrzebę rozwijania umiejętności sportowych w czasie wolnym w jak 
najbardziej przystępny sposób przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów szkolenia i atrakcyjności oferty 
szkoleniowej. Rozważając pozytywny wpływ przynależności do Uczniowskiego Klubu Sportowego nie sposób nie 
zauważyć, że dobrze zorganizowany czas wolny zapobiega patologiom społecznym i uzależnieniom. Powszechność i 



popularność dziedziny sportowej jaką jest piłka nożna wykorzystujemy by zainteresować dzieci i młodzież sportem 
ogólnie, a to może zdziałać tyko wiele dobrego. Dotychczasowe zadania publiczne UKS Nowa Wieś realizowane były 
zawsze w terminie, bez zastrzeżeń formalnych oraz w sposób efektywny i oszczędny. Wieloletnie doświadczenie przy 
realizacji zadań z piłki nożnej dają pewność, że jesteśmy sprawdzonym partnerem. 
Atrakcyjność naszych zadań i programów najlepiej odzwierciedla  80-cio osobowa grupa naszych sportowców, dla których 
działamy już ponad dekadę. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport  5000,00   
2. Atrakcje turystyczne – bilety wstępu 3500,00   
3. Woda i napoje  400,00   
4. Wynagrodzenie trenera/opiekuna 2000,00   
5. Księgowość  500,00   
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11400,00 10000,00 1400,00 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-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. 

 
 
                                                                                                                     Data  07.06.2022r 
 
Cezary Karlewicz – członek zarządu 

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


