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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

O.Spr

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 należ y skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie */niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU:

1) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży
poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier
zespołowych na terenie gminy,

2) aktywizacja młodzieży 16-21 lat w zakresie uprawiania
sportu - piłka nożna

3) przeciwdziałanie patologii - alkohol, narkotyki i inne
używki psychotropowe

4) aktywizacja młodzieży do uczestnictwa w zajęciach
sportowych - piłka nożna po okresie COVID-19

2. Rodzaj zadania publicznego1’

It. 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

Forma prawna: Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica"
Numer w KRS lub innej ewidencji: Ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Starostę

Poznańskiego- nr EKS - 13

Adres siedziby: ul. Leśna 6, 62-035 Kornik

Strona www - kotwica.kornik@wielkopolskizpn.pl

nr NIP:777-257-71-34 nr REGON:634184199

Adres do korespondencji: ul. Leśna 6, 62-035 Kornik

Adres e-mail - kotwica.kornik@wielkopolskizpn.pl

Numer telefonu: 605 749 977

11 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.).



Andrzej Giczela - prezes zarządu tel . 605 749 977
Bart łomiej Olszewski - wiceprezes zarządu tel . 694 108 261

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
„Zaszczepić młodzież sportem"1. Tytuł zadania publicznego

01.08.2021 Data
zakończenia

30.10.2021Data
rozpoczęcia

2. Termin realizacji zadania publicznego21

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

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży starszej 16-21 lat a przede wszystkim zachęcenie do powrotu do uprawiania
sportu. Z obserwacji naszych i informacji w mediach ostatni okres naszego życia to niestety zaniechanie czynnego
uprawiania sportu szczególnie przez młodzież starszą. Ten stan nastąpił niestety z przyczyn COVID-19 ale i też niestety
dość mocno wkroczyły w to używki typu alkohol , narkotyki i substancje psychotropowe. Widząc to zagro żenie
postanowiliśmy stworzyć projekt mający na celu zaoferowanie młodym ludziom sportową alternatywę. Po wstępnym
badaniu środowiska naszej gminy wśród młodzieży pomysł aktywizacji przez sport spotkał się z dużym
zainteresowaniem. Projekt polegał będzie na prowadzeniu zajęć sportowych - piłka nożna oraz uczestniczenie w
rozgrywkach piłkarskich co spowoduje udział podopiecznych w rywalizacji sportowej. Projekt skierowany jest wyłącznie
do mieszkańców naszej gminy. Zajęcia odbywać się będą na obiektach KCRiS OAZA w Kórniku oraz boisku sołeckim w
Szczodrzykowie a w okresie zimowym w hali sportowej KCRiS OAZA w Kórniku. Zajęcia prowadził będzie licencjonowany
trener piłki nożnej.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źr ódło
informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

podniesienie umiejętności piłkarskich przez
ćwiczących

Przeprowadzenie zajęć
treningowych przez
licencjonowanych trenerów w
wymiarze min 2500 godzin we
wszystkich grupach szkoleniowych

Listy obecność, testy sprawnościowe przeprowadzane
na początku roku i na koniec roku kalendarzowego.

poprawienie sprawności fizycznej młodzieży
uczestniczącej w zajęciach,

Przeprowadzenie zajęć
treningowych przez
licencjonowanych trenerów w
wymiarze min. 2500 godzin we
wszystkich grupach szkoleniowych

Listy obecność, testy sprawnościowe przeprowadzane
na początku roku i na koniec roku kalendarzowego.

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

Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe Kotwica Kórnik ma bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Klub od
ponad 25 lat w sposób ciągły prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik z wykorzystaniem
dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Kórnik. Szkolenie prowadzone jest z wielką starannością i na wysokim
poziomie merytorycznym o czym może świadczyć fakt iż do tej pory ilość zawodników co roku zwiększała się. Klub nigdy
nie miał problemów z należytym wykorzystaniem i rozliczeniem powierzonych środków finansowych na realizację tego
typu zadań ze środków publicznych. O jakości prowadzonych zajęć świadczy fakt iż klub nasz jest klubem partnerskim
klubu KKS Lech Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego - Zakład Teorii Sportu w Poznaniu.

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



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Wartość Z dotacji Z innych
źr ódeł

Rodzaj kosztuLp.
PLN

10 000,00Wynagrodzenie instruktora-trenera1.
3 000,00Sprzęt treningowy, trenażery2.

Opłaty sędziowskie 2 000,003.
10 000,00 5 000,00Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15 000,00

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)* / z alega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowią zań
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 zwią zanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, z łożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„KOTWICA"

ul . Leśna 6. 62-035 Kórnik
NIP 7772577134, Regon 634184199


