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upRo'zczoNA .FERTA REALlzAcJl ,oW
PoUczENlE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszcze] ,ch polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np,: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,pobieranie*/nłepebłeranłe*".

t. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁANCZ

2. Rodzaj zadania publicznego1) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

ll. Dane oferenta(-tów}

1. Nazwa oferenta(-tów}, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres
siedziby, strona www, adres do korespondencii, adres e-mail, numer telefonu

STOWARZYSZENIE ZDROWY STYL,
KRS 000028175B

UL, DR P. KOWALIKA 3

62-130 GOŁAŃCZ

MAŁGORZAI'A OSUCH - PREZES TEL. 5l5325 l80, e-mail: mosuchS2(@yp.pl

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

BARBARA SENGER - SEKRETARZ TEL.'725461004 e-
mail : bseneer(lip!]9!€u

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. z2078 r. poz. 45O, z poźn, zm.|,

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

lll. zakres rzeczowv zadania

1. Tytuł zadania publicznego ,,Aktywność fizyczna"

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozooczecia

17lutego
2o2o

Data
zakończenia

15 maja
2020

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

,,Aktywność flzyczna" to inicja§wa podjęta w celu realizowania dziŃań związanych ze
zdrowym stylem życia, mająca na celu kreałwne i sportowe zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców miasta i gminy Gołańcz. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom,
korzystając z dostępnego zaplecza oraz posiadanych zasobów kadrowych, planujemy
przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywności ftzycznej na sali sportowej w Gołańczy. Z dotacji
zostanie sfinansowane wynagrodzenie instruktora ćwiczeń. Planujemy przeprowadzenie
w ciągu trzech miesięcy 20 godzin zajęc, w których każdorazowo weźmie udział od 5
Co 25 osób . Zaięciabędą ręalizowane od 17 lutego do 15 maia 2020 r.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa}

Sposób monitorowania
rezultatów | źródło

informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Poprawa sprawności fizycznej
mieszkańców miasta igminy Gołańcz

90% uczestników zajęć Listy obecności

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

nie Zdrowy Styl realizowało corocznie dziaŁania w ramach zadań publiczn

spółfinansowanych ze środków Miasta i Gminy Gołańcz. Dzińania byĘ prowadzone zgodnie

fertami i poprawnie rozliczanę. Dotychczas zakres działań obejmował prowadzenie zajęć z zakre

ktywności flzycznej. współfinansowanie rvyjazdów na basen, kosz§ integracyjnych wyjazdólv

ina, wycieczek pieszychL/rowerowych itp. Obecnie w ramach ..maĘch grantów" kontynuowane

!ęcia fizyczne na sali miejskiego kompleksu sportolvego im. Jana Pawła II w Gołańczy, Zajęci

rowadzi instruktor ćwiczęń z wykształceniem .vqyższ'ml w zakresie kultury fizycznĄ illa
bilitacji.

tp. Rodzaj kosztu Wartość
PtN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wyna8rodzenie instruktora ćwiczeń ].,100

2. Koszt 2

3. Koszt 3

4. Koszt 4

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1.100 1.000 100

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

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
pu blicznego;
oferent* / e{ereęei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /zaleg+hą)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / ofełeneł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / załese|,rą)- z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną"wtaścirtę,ewderłejąt;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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, złoźyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

1)

2|

3)

5)

6)

l)

Data 31 grudnia 2019


