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Załącznik nr 1

Aktualizacja

UPROSZCZONEJ OFERTY 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

ZARZĄD POWIATU KIELECKIEGO

2. Rodzaj zadania publicznego11 WSPIERANIE SPORTU 1 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

Forma prawna: Stowarzyszenie
Nr KRS lub innej ewidencji: Decyzja Starosty kieleckiego Nr 123
Adres siedziby: Rudki ul. Spółdzielcza 10/9, 26-005 Nowa Słupia
Adres do korespondencji:
Adres email: dawidmarzecmc@gmail.com
Telefon:535480809

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

Dawid Marzec - Prezes 
535480809 
dawidmarzecmc@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego ŚWIĘTOKRZYSKA ITALIA- AMATORSKA LIGA TRÓJEK

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 01.07.2022 Data 31.07.2022
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W związku z ogromnym zainteresowaniem piłką nożną w społeczności lokalnej, pragniemy zorganizować Amatorską Ligę 

Trójek Piłkarskich. Celem organizacji będzie propagowanie aktywnego wypoczynku, Upowszechnianie kultury fizycznej, 

integracja zawodników, Promocja Powiatu kieleckiego, Wyłonienie najlepszych zespołów, Popularyzacja piłki nożnej w

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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



środowisku lokalnym. Od kilku lat ograniczenia związane z pandemią koronawirusa były problemem nie tylko dla tych, 

którzy są aktywni i nie wyobrażają sobie życia bez wizyty na siłowni czy ulubionych zajęciach fitness, ale też dla tych, dla 

których jedyną aktywnością fizyczną w ciągu dnia był spacer z domu do samochodu. Podczas pandemii trudno było 

efektywnie zadbać o odpowiedni dawkę aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia, obostrzenia, które uniemożliwiają 

zwykłe funkcjonowanie sprawiają, że brak nam sił i chęci na regularne ćwiczenie. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

dyrektor generalny WHO, zwrócił uwagę na znaczenie aktywności fizycznej. Dorośli powinni ćwiczyć minimum 30 minut 

dziennie, a dzieci - godzinę dziennie. U osób, które regularnie ćwiczą - minimum 3 razy w tygodniu zdecydowanie 

sprawniej funkcjonuje układ odpornościowy i krwionośny, poprawia się wydolność organizmu, dotlenia mózg i komórki 

ciała oraz poprawia się stan zdrowia psychicznego. Zaplanowane przez Stowarzyszenie PRO SPORT rozgrywki sportowe 

30 lipca 2022r. będą nie tylko zachęcały do aktywności ale będą również niezbędne w budowaniu odporności oraz w 

walce ze stresem.

Do udziału w imprezie sportowej zgłaszać się będą mogły 3 osobowe drużyny z całego powiatu kieleckiego, 

wnioskodawca przewiduje udział w rozgrywkach minimum 10. zespołów. Zaproszenia zostaną wysłane do urzędów 

Miast i Gmin Powiatu Kieleckiego. Mecze odbędą się w połowie lipca i będą miały charakter cykliczny, bowiem obywać 

się będą co roku w urokliwej miejscowości Włochy (Gmina Nowa Słupia) przy Agroturystyce Świętokrzyska Italia. Na 

zakończenie przewidywany jest poczęstunek oraz gry i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży. Na potrzeby organizacji 

wydarzenia zakupiony zostanie duży parasol, puchary (3 miejsca, król strzelców, najlepszy bramkarz, drużyna fair play), 

woda, artykuły spożywcze na poczęstunek, opłacona zostanie obsługa sędziowska oraz medyczna. Wolontariusze ze 

stowarzyszenia zapewnią przygotowanie terenu, szatnię, sędziego ławkowego, przygotowanie poczęstunku, pokaz 

strażacki, będą również prowadzili zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz przygotują zaproszenia i karty zgłoszeń.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Organizacja Amatorskiej Ligi Trójek 
Piłkarskich

1 wydarzenie Karty zgłoszenia, dokumentacja
fotograficzna

Organizacja zabaw sportowych 1 wydarzenie Dokumentacja fotograficzna

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

Stowarzyszenie PRO SPORT w obszarze działalności sportowej począwszy od 2018 r. włącza się w realizację wydarzeń 

realizowanych przez Gminę Nowa Słupia oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach. Stowarzyszenie 

było współorganizatorem m.in. Amatorskiej Ligi Szóstek (2020 r., 2019 r.) Nocnego Turnieju Piłki Nożnej (2020r. 2019 r.) 

Turnieju FIFA, (2019 r.), Turnieju Niepodległości Piłki Nożnej (2018 r.), Majowego Turnieju Piłki Nożnej (2018 r.) Podczas 

tych wydarzeń członkowie Stowarzyszenia angażowali się w pomoc techniczną i organizacyjną.

Stowarzyszenie PRO SPORT w 2019 roku realizowało również projekt we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Kielcach pod nazwą „Amatorska Liga Szóstek". W roku 2021 realizowało projekt „Zostań strażakiem" z dofinansowaniem 

Urzędu MiG Nowa Słupia. Zadania zostały prawidłowo rozliczone.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

tp. Rodzaj kosztu Wartość
PIN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Koszt 1- Zakup wody 300,00
2. Koszt 2- Zakup pucharów 600,00
3. Koszt 3- Wynagrodzenie sędziów 500,00
4. Koszt 4- Przygotowanie oraz wydruk 

zaproszeń i plakatów
300,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1700,00 1200,00 500,00

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 za lega (-ją) * / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / załega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne; f

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem 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.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)




