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pod;-, i Załącznik nr 1

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*/niepebieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego Jest adresowana oferta

Burmistrz Bornego Sulinowa

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2. Rodzaj zadania publicznego11

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowymhib innej ewkJencji, adres siedziby, strona 
www, adres dp korespondencji, adres e-mail, numer telefonu___________ '; . •••••;' •-; '• - -•.___________ '

Nazwa: K.S."BORBUL" Borne Sulinowo 
Forma Prawna: Stowarzyszenie
Ewidencja: Ewidencja Klubów Sportowych nr 96 w rejestrze 
Adres Siedziby: ul.Wojska Polskiego 16 78-449 Borne Sulinowo 
Adres e-mail: ks borbul@wp.pl 
Adres strony: www.borbul.pl 
Nrtel: 695160409
Pesel:56090402938 Guzdek Bogusław
Pesel:51081907870 Zarzycki Henryk
Nr konta bankowego:44 85811056 0301 2237 2000 0001

Bogusław Guzdek 
nrtel: 695160409 
e-mail: ksborbul@wp.pl
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2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśniał dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numertełefbnu,adrespocztyeiektronicznej)

*• * •

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
3ra w petanque (bule) to najlepszy sposób na aktywność i rozrywkę.1. Tytuł zadania publicznego
Data Data15.03.2023 r. 14.06.2023 r.2. Termin realizacji zadania publicznego2’

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. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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rozpoczęcia zakończenia
3. Syntetyczny opis zadąftla(wraz ze wskazaniem miejsca Jego realizacji)
Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Borne Sulinowo na istniejącym bulodromie przy ulicy Wojska

Polskiego 16. Będzie też realizowane poprzez wyjazd do Wrocławia - 15.04.2023 r, do Gdańska 

- 22.04.2023 r. i powtórnie do Wrocławia- 06.07.05.2023 r. Wyjazdy na te turnieje będą w ekipach 

sześcioosobowych lecz o różnych składach osobowych. Będą to wyjazdy na turnieje rangi Mistrzostw Polski 

i Pucharu Polski.

Wyjazdy na turnieje tej rangi dają szanse na podniesienie prestiżu klubu i większego zaangażowanie 

zawodników grających do tej pory w turniejach lokalnych o niższym wskaźniku rankingowym.

Równolegle z wyjazdami będą organizowane zajęcia sportowe dla pozostałych członków klubu oraz 

osób z miasta Borne Sulinowo i okolic. Będą to gry, zabawy, treningi dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, w tym niepełnosprawnych. Ta działalność sprzyja uatrakcyjnieniu form spędzania wolnego 

czasu i popularyzacji sportu.

Poprzez realizację zadania klub chce zachęcić i przekonać dzieci, młodzież i starszych do tego, że

|w petanque warto grać, a brać udział mogą wszyscy w każdym wieku, wystarczy odrobina dobrej woli.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany pożMMń 
osiągnięcia rezultatów 

(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

9 treningów w tym 
szkolenie połączone 
z zabawą dla 20 
uczestników

ZdjęciaZorganizowanie na bulodromie 
w Bornem Sulinowie cyklu treningów, 
szkoleń, połączonych z zabawą dla 
mieszkańców Bornego Sulinowa 
i okolic

Wyjazdy w składzie 
sześcioosobowym na 
poszczególne turnieje

Wyjazd do Wrocławia
na Puchar Polski Dubletów
Wyjazd do Gdańska
na Eliminacje Mistrzostw Polski
Wyjazd do Wrocławia na Mistrzostwa
Polski Kobiet i Mężczyzn

Lista obecności, zdjęcia

'5. Krótka charakterystyka Oferenta,jegd doświadczenia w realkacji działań planowanych w ofercie oraz 
; zasobów, które bgdąWvkor2ystane w realizacji zadania
Klub Sportowy „BORBUL" ma sześcioletnie doświadczenie w propagowaniu sportu i aktywności 

fizycznej. Mając w swoich szeregach sędziego oraz instruktora tej dyscypliny, klub potrafi bez trudu 

realizować założone zadania. Tak więc może prowadzić treningi ,szkolenia jak też bawić nowych



adeptów tej dyscypliny. Dzięki uprzejmości Pana Henryka Zarzyckiego właściciela firmy Hostel 

„CZTERY PORY ROKU" klub ma do dyspozycji bulodrom, na którym może organizować nie tylko 

ww. zadania, ale też turnieje .

Klub posiada w swoim gronie również zawodników którzy potrafią podnosić prestiż i zdobywać 

punkty na zawodach wyjazdowych o wyższej randze poza granicami Bornego Sulinowa.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

2iiińyćb
źródeł

Rodzajlcpsztu Z dotacjiWartośćtp.
PIN

Transport do Wrocławia(l)1. 540,00
Transport do Gdańska 375,002.

—Transport do Wrocławia (2) 540,003.
Zakup napojów 205,004.
Poczęstunek 200,005.

Suma wszyśtkichkbsztówrealtzacji zadania 1.860,00 1860,00

V. Oświadczenia

Oświadczam{-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tdw);

2} pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

*/zak?ga{-ją)*- z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań3)
podatkowych;

•jął* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/>flną 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.

../Ł.E....EJ3.Data...

podpisy 
la oświadczeń

{podpis osoby upoważnionej 
osób upoważnionych do skta> 
woli w imieniu oferentów) •

PREZES
Klubu Sportowego "BQRBUL" 

Bogusław Guzdek


