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Oferta realizacji zadania publicznego 
Gminny Klub Sportowy „ Dąbrówka"
„Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka 
nożna"

W dniu 5 października 2021 roku Gminny Klub Sportowy „Dąbrówka" z siedzibą w 
Kuligowie przy ul. Warszawskiej 14, 05-254 Kuligów, złożył ofertę realizacji zadania 
publicznego z zakresu: upowszechnienie ku ltu ry  fizycznej i  sportu, pt. „Wynajem 
boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna" o 
przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 dni od 
dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, każdy 
może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać 
do 13 października 2021 roku na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres 
Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. 
Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.

Załączniki: 
1. Oferta

mailto:urzad@dabrowka.net.pl


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*/rtiepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta Gmina Dąbrówka

2. Rodzaj zadania publicznego1* Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

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 ___________________U R Z Ą D  C M IN Y  r> Ą p R Q W K A

Gminny Klub Sportowy "DĄBRÓWKA"

Nr 16 w Ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Wołominie

Ul. Warszawska 14

05-254 Kuligów 
Tel.: 504-878-227 
gks.dabrowka@o2.pl

Kancelaria Ogólna - Wpłynęło 

2021 - 10-  0 5 

' m h
/podpis pracownika/

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

Patryk Stankowski 
Tel.: 504-878-227 
gks.dabrowka@o2.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w 
dyscyplinie piłka nożna.

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data
rozpoczęcia 15.X.2021r. Data

zakończenia 31.XII.2021r.

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

Wynajem boiska na treningi (3x) oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna - organizacja 4 

meczy ligowych "A" klasy - członkowie GKS "Dąbrówka" (ok. 25 osób) vs kluby z terenu województwa mazowieckiego. 

Zadanie realizowane będzie na Stadionie Piłkarskim w Ząbkach.

Realizowane zadanie nie wymaga poniesienia wkładu osobowego lub rzeczowego.

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 dłuzszy niz 90 dni.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Usprawnienie działania sekcji piłki 
nożnej seniorów i udział w rozgrywkach 

MZPN

Utrzymanie się w lidze, i 
zajecie jak najwyższego 

miejsca na koniec sezonu

Komunikaty na stronie klubu i portalu 
społecznościowym

Propagowanie czynnego uprawiania 
sportu jako sposobu na rozwój własnej 

osobowości

Zwiększenie liczby członków 
poprzez poprawę warunków 

treningowych
Lista zawodników

Promocja Gminy Dąbrówką Promocja Gminy Dąbrówką 
poprzez udział zawodników 
klubu w rozgrywkach MZPN

Komunikaty na stronie klubu i portalu 
społecznościowym

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

Gminny Klub Sportowy "Dąbrówka" istnieje od 28.06.2005 i obecnie, jako jedyny prowadzi na terenie gminy drużynę 

piłkarską seniorów, która uczestniczy w rozgrywkach centralnych MZPN. W związku, z czym Klub cieszy się dużym 

zainteresowaniem dorosłych z terenu gminy Dąbrówka. Zgodnie ze statutem Klub prowadzi działalność pożytku 

publicznego:

• propagowanie sportu i organizowanie zajęć z wychowania fizycznego;

• tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji;

• propagowanie rywalizacji fair play.

Adresatami zadania są osoby dorosłe - zawodnicy Klubu biorący udział w treningach i współzawodnictwie sportowym w 

dyscyplinie piłka nożna organizowanym przez Polski Związek Sportowy (28-33 osoby).

Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dla dorosłych z terenu Gminy Dąbrówka oraz reprezentacja Gminy 

poprzez ich udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzanym przez Polski Związek 
Sportowy' pozwoli na:

• propagowanie czynnego uprawiania sportu, jako sposobu na rozwój własnej osobowości;

• wpajanie zasad „fair play” w rywalizacji sportowej;

• poprawę koordynacji ruchowej wśród dorosłych;

• integrację zawodników i kibiców;

• osiąganie, proporcjonalnie do nakładów, jak najlepszych wyników sportowych;

• naukę współpracy i odpowiedzialności w grupie;

• wyładowanie nadmiaru energii w sporcie;

• promocję gminy Dąbrówka.



Zadanie realizowane będzie w poniższych lokalizacjach:

• boisko trawiaste przy S.P. im. C.K. Norwida w Dąbrówce.

• Hala Sportowa im. Cichociemnych w Dąbrówce,

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żabkach

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. W ynajem  boiska 5700,00 zł 5700,00 zł 0,00 zł
2. W ynagrodzenie Trenera 3000,00 zł 3000,00 zł 0,00 zł
3. W ynagrodzenie sędziów 1300,00 zł 1300,00 zł 0,00 zł
Sum a w szystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 zł 10000,00 zł 0,00 zl

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)* / załoga! jęR  z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* / s terana* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zategfrf j^ )* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5} dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym KejesifeiTi Sądowym-'1 / 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 05 J?. i  02...
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)

fa&fytó Mańkowski

GMINNY KLUB SPORTOWY 
DĄBRÓWKĄ

05-254 Kutignw, ul. Warszawska 14 
NIP S25-13W0-&8, REGON 140295633 

tei. 513T32 991, 504 878227



, STAROSTA WOŁOMIŃSKI 
* ul. Prądzyńskiego 3 
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WYCIĄG
z Ewidencji klubów sportowych, których statuty 

nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Starostę W ołomińskiego 

z dnia 1 czerwca 2021 r.

Nazwa:

Numer Ewidencji: 

Data wpisu:

Teren działania: 

Siedziba:

GMINNY KLUB SPORTOWY 
„DĄBRÓWKA”

16.

28 czerwca 2005 r.

obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

05-254 Kuligów, ul. Warszawska 14.

Sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych -  reguluje § 34 statutu:
„ l . Do  nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych 

zobowiązań uprawniony jest Zarząd Klubu.
2. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli Prezesa 
i Skarbnika.”.

Skład Zarządu:
Prezes:
V-ce Prezes: 
Skarbnik: 
Sekretarz: 
Członek:

Patryk Stankowski, 
Mateusz Malinowski, 
Henryk Bielecki, 
Tomasz Pielak,
Piotr Bielecki.

Uwagi:
Bieżąca kadencja władz rozpoczęła się dnia 30 marca 2018 r. Stosownie do treści § 18 ust. 2 
statutu -  kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 
z późn. zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 
17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) -  część II, 
poz. 21 załącznika do ustawy

Za zgodnośćTtĘwidencj ą:

o s t y  
F OWJATU

owska


