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Załączniki do rozpon
Rodziny, Pracy i Polityki ______ , ____
14 kwietnia 2016 r. (poz. 570)

Załącznik nr 1| N r ......j i
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: „pobicranic*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Urząd Gminy Bełchatów

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1’ Wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

4. Tytuł zadania publicznego „Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz pokazy z ratowania 
życia i mienia"

5. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 15 kwietnia Data 15 grudnia
rozpoczęcia 2018 zakończenia 2018

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres 
siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie, Dobrzelów 46, 97-400 Bełchatów,
KRS 0000190398, NIP: 769-10-05-824, Regon: 590279551

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)

Ryszard Urbański -  Prezes Zarządu OSP Dobrzelów , 
ospdobrzelow(5)gmail.com. 600 384 869 
Piotr Zawodziński -  Skarbnik OSP Dobrzelów, 602-852-112 
Krzysztof Iwański - 576-632-132 -  w sprawie wniosku i wyjaśnień

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca 
jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub 
rzeczowego

OSP Dobrzelów od lat jest organizatorem i współorganizatorem zawodów sportowo pożarniczych na terenie Gminy 
Bełchatów i Powiatu Bełchatowskiego. Jest również pionierem w tworzeniu i rozwijaniu młodzieżowych drużyn 
sportowo-pożarniczych. Pragniemy również w tym roku zorganizować i przeprowadzić na swoim placu w Dobrzelowie 
coroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze w terminie 23-24 czerwca 2018 roku. Zawody organizowanie są dla 
mieszkańców gminy Bełchatów ze szczególnym udziałem drużyn młodzieżowych gminnych osp oraz drużyn kobiecych 
i męskich. Corocznie zawody cieszą się coraz to większą liczbą uczestników co rodzi nadzieję na zbudowanie 
sprawnych jednostek ochotniczych straży oraz wykształcenie w młodzieży prawidłowych postaw sportowych ale i 
społecznych. W obecnym roku zawody będą odbywać na zasadzie mitingu sportowego, gdyż nie są eliminacjami do 
zawodów wyższego szczebla, oraz będą stanowić formę treningu dla drużyn młodzieżowych i seniorów oraz 
kobiecych do reprezentowania naszej gminy i powiatu na zawodach wojewódzkich. Będzie również możliwością

1 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.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
1



Formą zdrowego współzawodnictwa pomiędzy drużynami w szczególności młodzieżowymi, które w przyszłości 
stanowić będą trzony ratowników i drużyn seniorów.
Zawody są również jedną z niewielu możliwości sprawdzenia sprawności oraz gotowości bojowej jednostek i jej 
członków. Zawody są również promocją zdrowia i ratowania życia na terenie Gminy Bełchatów.
Dodatkowo OSP Dobrzelów corocznie przeprowadza pokazy i prezentacje ratownictwa i również w tym roku pragnie 
wykorzystać to celem promocji ratownictwa i podnieść świadomość mieszkańców Gminy i ich poczucia 
odpowiedzialności przy zdarzeniach wypadkowych i kolizjach. Przedewszystkich nie szkodzić ale pomagać._________

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

-  Kontynuacja zawodów sportowo-pożarniczych z lat poprzednich, dając członkom straży poczucie 
bezpieczeństwa w dbałość nad ich rozwojem wiedzy z zakresu dbania o zdrowie i życie oraz zapewni 
wiarygodność organizatorów budowaną przez wiele lat w lokalnym społeczeństwie.

-  Zwiększenie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Gminy Bełchatów poprzez prowadzone pokazy, 
prezentacje i prelekcje w GCKIS w trakcie ferii letnich oraz innych spotkań mieszkańców np. obchodów dnia 
strażaka, innych świąt gminnych .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(Zł)

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31 
(zł)

do poniesienia 
ze środków finansowych 

własnych, środków pochodzących 
z innych źródeł, wkładu 

osobowego lub rzeczowego41 
(zł)

Przygotowanie placu do zawodów 3 500,00 zł 2 500,00 zł 1000,00  zł

Puchary, nagrody, dyplomy i upominki 
okolicznościowe

5 300,00 zł 5 300,00 zł 0,00 zł

Woda i poczęstunek dla uczestników 
zawodów

2 000,00 zł 1 800,00 zł 200,00 zł

Koszt zabezpieczenia medycznego 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 11 200,00 zł 10 000,00 zł 1 200,00 zł

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranio*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaloga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaloga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne.

PREZES
OSPWDOBRZELOWIB
....w / J r a B w ........
'RYSZARD' URBAŃSKI

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta) Data: Dobrzelów 15 marca 2 0 1 8 r.

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -  potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. * 4

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4 * W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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