URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel. 46 830 91 51 (52)
fax 46 830 91 60
Łowicz, 21.09.2021

r.

WWO.526.27.2021.KS

z

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
Działając na podstawie art. 19a ustawy
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057, Dz. U. z 2019 poz. 2020 art.32, Dz. U.
z 2021 poz. 1038, 1243, 1535).

Informuję
o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
pn. „Piłka nożna dla dzieci” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska

Champions” Łowicz,

z

siedzibą na os. Tkaczew 1/25, 99-400 Łowicz.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji przedstawionego zadania należy składać do 28
września 2021 r., do Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
Przedsiębiorczości, al. Sienkiewicza 62, 99-400
i

Łowicz.

Ofertę realizacji zadania publicznego, zamieszcza się:
1. Na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1

2. W

Biuletynie Informacji Publicznej

3. Na

stronie internetowej www.lowicz.eu, „Łowicz Samorządowy”
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Załączniki do rozporządzenia
do
Komitetu
Przewodniczącego
spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018r: (poz. 2055)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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POUCZENIE
do sposobu wypełniania oferty:
instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepebieranie*”.
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Podstawowe

informacje o złożonej ofercie

Burmistrz Miasta Łowicza
Małe granty

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Łowicz, nr 30 w ewidencji Starosty Powiatu Łowickiego,
os. Tkaczew 1/25 99-400 Łowicz
konrad.sciborQtuzaczynasiefutbol.pl

Konrad Ścibor,
Tel. 693 833 086,
e-mail: konrad. sciborituzaczynasiefutbol.pl

Ill. Zakres rzeczowy

zadania publicznego

Piłka nożna dla dzieci

01.10.2021

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy
publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
i

2)

z

|

dnia 24 kwietnia

2003

23.12.2021

r. o działalności

pożytku

Termin i miejsce realizacji:
Od

01.10.2021 roku do 23.12.2021. Miejsce realizacji zadania: obiekty Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu przy ul. Grunwaldzkiej 9, boisko;

trawiaste LKS „Olimpia” Niedźwiada.

Grupa docelowa:
IZadanie będzie skierowane

dodzieci

z terenu Miasta

Łowicza z roczników 2017-2011.

Cele projektu:
Celem projektu jest zachęcenie dzieci do gry w piłkę nożną i promowanie Jej jako formy wszechstronnej

aktywności ruchowej i spędzania wolnego;

czasu jak również stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom.

Sfera sportowa
Cele ogólne:
- poprawa i wzrost poziomu sprawności

fizycznej ogólnej

i specjalnej oraz sprawności psychicznej dzieci,

- poprawa kondycji zdrowotnej, korekta wad postawy,
- nauka

współzawodnictwa,

- nauka organizowania

aktywnego spędzania czasu wolnego,

- nauka stosowania zasady „Fair play”
- stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym

sportowo dzieciom

Cele sportowe:
- organizowanie

różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- nauka, poprawa i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną,
- nabycie umiejętności

rywalizacji sportowej,

- nauka współdziałania w zespole,
- rozwój uzdolnień sportowych

Potrzeby grupy docelowej:
- zaspokojenie potrzeb ruchowych
-czynny

i

intelektualnych poprzez uprawianie piłki nożnej,

wypoczynek,

-zagospodarowanie czasu wolnego

od

zajęć lekcyjnych,

Komplementarność:
- szkolenie będzie odbywać

się w 5-ciu

grupach ćwiczebnych: skrzat 2016-17, skrzat 2015-16, żak 2013, żak 2013/14

i

orlik 2011/12. Każda grupa]

zgodnie z wytycznymi PZPN składa się z min. 10 zawodników.

||- organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej, prowadzonych przez trenerów z kwalifikacjami UEFA: Konrada Ścibora (UEFA B), Mariusza
IK wiatkowskiego (Grassroots C) i Daniela Kosiorka (Grassroots C). Zajęcia dla każdej z
grup będą odbywały się minimum 2 razy w tygodniu:
e

kategoria skrzat 2 razy w tygodniu po min. 60 min

e

kategoria żak 2 razy w tygodniu po min. 75 min

e

kategoria orlik

- nasi zawodnicy

biorą

3

razy w tygodniu po 90 min

udział w meczach ligowych w ramach rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej oraz meczachi turniejach

towarzyskich.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych, które uniemożliwiałyby
iw

formie przekazywania zadań ruchowych

dla

dzieci za

realizację zadania

stacjonarnie zajęcia będą odbywały się zdalniej

pośrednictwem internetu, FB klubu, na którym będą udostępniane materiały szkoleniowej

(potwierdzeniem realizacji zadania będą materiały udostępnione na FB klubu, screeny wiadomości przesyłanych do rodziców uczestników zadania).

lUtworzone zostaną także grupy na WhatsApp

i

Messenger dedykowane każdej grupie ćwiczebnej, na których będą umieszczane filmy z zadaniami

ruchowymi.

Rozegranie spotkań ligowych i
przewidzianych
towarzyskich

Udział we współzawodnictwie sportowym

na świeżym

Aktywny wypoczynek

Zagospodarowanie
lekcyjnych

wolnego

czasu

harmonogramem rozgrywek
Wszyscy uczestnicy zadania spędzą

powietrzu
od

zajęć

świeżym
aktywnie
na
czas
powietrzu podczas treningów
Zagospodarowanie czasu wolnego
uczestników
dla
wszystkich

SYSTEM
EXTRANET/FB
Fanpage
Klubu/laczynaspilka.pl/ dokumentacja fotograficzna
Dziennik zajęć/dokumentacja fotograficzna
Dziennik zajęć/dokumentacja fotograficzna

zadania

IRealizowaliśmy już pięciokrotnie zadania publiczne w roku 2015, 2016, 2017,2018, 2019 w zakresie wspierania
Jkultury fizycznej a także w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zasoby kadrowe:
Konrad Ścibor — instruktor piłki nożnej, trener UEFA B, wykształcenie: pedagogika ze specjalnością wychowanie fizyczne
posiadający 13-letni staż pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego i 11-sto letni staż pracy jako trener piłki nożnej.
Mariusz Kwiatkowski — trener Grassroots C, mgr wychowania fizycznego.
Daniel Kosiorek - trener Grassroots C, wykształcenie: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.
Zasoby rzeczowe:
sprzęt sportowy zakupiony ze środków własnych
— 50 sztuk

- piłki nr 4

i

dotacji z lat wcześniejszych:

- piłki nr 3 - 20 sztuk
- pachołki

—

36 sztuk

drabinki koordynacyjne
- płotki — 10 sztuk
- stożki — 5 kompletów
-

- oznaczniki

—

—

6 sztuk

40 sztuk

- minibramki — 8 sztuk
- bramki 3x1,55 dla kategorii żak — 6 sztuk
- bramki 3x1 dla kategorii skrzat — 2 sztuki
- tyczki
-

—

10 sztuk

tablice taktyczne

—

3 sztuki

- obręcze koordynacyjne

—

IV. Szacunkowa

2.
3.

3 zestawy

kalkulacja

kosztów

realizacji zadania

Wynagrodzenie trenerskie za
prowadzenie zajęć
Wynagrodzenie trenerskie za opiekę
podczas meczów/turniejów
Sprzęt sportowy

publicznego

10000,00
2000,00
500,00

12500,00

i

upowszechniania

zdrowotne,

Oświadczenia

V.

Oświadczam(-my), że:

2)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

3)

oferent* /-eferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(+ą)* /-zalegał-ją)*

1)

ies
publicznego;

4)
5)

6)

7)
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Wiceprezes:

Małgorza

z

z opłacaniem należności
tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent* / oferenei* składający niniejszą ofertę nie zalegat=ją?* /-załegałtją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części Il niniejszej oferty są zgodne z KrajowymrRejestrem-Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
aktualnym stanem prawnym
faktycznym;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne
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.

.

.

Pre:

tska Gza/npions
NE

ciach

+

osoby upoważnionej lub podpisy
adczeń
składania
osób upoważnionych
woli w imieniu oferentów)

do

'

Data

„Ale..09.20/

SSTzg

ee

Tata

Ten

ze Pzeskzś

yoseśkka

Załącznik Nr ......... do umowy Nr......... ZAM sr zin

Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Piłkarska Champions”
Łowicz
99-400 Łowicz, os. Tkaczew 1/25
NIP; 834 188 30 51
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l. Rozliczenie należnego zobowiązania podatkowego dokonywane jest na podstawie deklaracji
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3.

Realizacja zadania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych
z budżetu m.st. Łowicza *
LD
będzie;
O nie będzie;
powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów
usług.

i

Obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany ze sprzedażą
opodatkowaną dokonane będzie”:
L1 na zasadach ogólnych;
[1 na podstawie proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2-9 oraz uwzględnieniem art. 91
usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
zm.).
późn.
Na dzień przyznania środków finansowych stosowna proporcja wynosi .......... %.

i

Ostateczna kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu oraz kwota dokonanego zwrotu
określona zostanie w odrębnym oświadczeniu końcowym, stanowiącym Załącznik Nr ... do
umowy składanym po zakończeniu realizacji zadania publicznego, powiązanego z czynnościami
ysług.
podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów

i

ae

Podpisy pieczątki osób uprawnionych do
reprezenifowania Zleceniobiorcy

|
ł

*

wybrać właściwą opcję

STAROSTA ŁOWICKI
ul. Stanisławskiego 30

Łowicz, 2021-08-20

99-400 Łowicz

KZJ.4221.17.2021

Zaświadczenie
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

i

r. o sporcie
14
art. 217 $2 pkt 2 ustawy z dnia
czerwca 1960

/Dz. U. z 2020 r. poz. 1133/
Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z

2021

r.

poz. 735/

r.

zaświadcza się
że Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Łowicz
wpisany jest do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez
Starostę Łowickiego pod poz. Nr 30.

Skład Zarządu:

Konrad Ścibor
Małgorzata Ścibor

—
—

Prezes
Wiceprezes

Data wpisu do ewidencji: 29.09.2014

r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek UKS „Akademia Piłkarska Champions”
Łowicz.
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskicgo 30
tel. (46) 811 53 00
owiatlowicki. pl
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