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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLIZNEQ.  

POUCZENIE co do sposobu wypniania oferty: 	 L. dz. 
Ofertę  należy wypełnić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodne z instwkami 

oraz w przypisach. 

Zaznaczene gwiazdką, np.: „pob an le*/n lepobie ran le oznacza, że należy skreś lć  n"cwa odpiedź, pozostMając 

prawid łową . Przyk ład: „p o bieran i e */ n i e po bieran ie.  

I. Podstawowe informacje o z łożonej ofercie 

I. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S ł upia 

2. Rodzaj zadania publicznego' Art. 4.1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

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 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice 
Mirocice 42a, 26-006 Nowa S łupia. 
KRS 0000412335 
spmirocice@wp.pl  

Agnieszka Kowalska 
606 802 737 

2. Dane osoby upoważnionej do składania spmirocicewp p1 
wyjaśnień  dotyczących oferty (np. imię  i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytu ł  zadania publicznego 
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow ę  boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej w Mirocicach 

2. Termin realizacji zadania publiczneg021 
Data 07.10.2021 	Data 15.12.2021 
rozpoczęcia zakonczenia 

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

Dotacja zostanie wydana na zadanie 

Szkole Podstawowej w Mirocicach" 

a) projektu budowlanego, 

b) kosztorysu inwestorskiego, 

c) przedmiar robót, 

„Wykonanie dokumentacji pr 
tj. wykonanie: 

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budow ę  ora 
uzyskanie wszelkich innych pozwole ń  lub decyzji je ś li są  wymagane prawem. 

Pr000nuiemy aby dokumentacia 

1. budow ę  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach dostosowanych do uwarunkowa ń  terenowych (warunki gruntowe 
wolna przestrze ń ) o nawierzchni poliuretanowej z wyrysowanymi liniami boisk wraz z wyposa żeniem w sprz ę t sportow\ 
(do gry w pi ł kę  rę czn ą ) mini pi łkę  no ż n ą , w tym 2 boiska do siatkówki, 2 boiska do koszykówki oraz pi łkochwyty, bie ż ni 

2. drena ż  boiska, 

3. o świetlenie boiska, 

4. doj ście/ dojazd do boiska z kostki brukowej, 

S. ogrodzenie, 



6. ławki stadionowe dla 70 osób, 

7. inne elementy ma łej infrastruktury niezb ędne do prawid łowego funkcjonowania boiska. 

Wyposa żenie boiska: 

1.boisko do gry w pi ł k ę  rę czn ą- pole gry 20m x 40m, minimalna powierzchnia ze strefami bezpiecze ń stwa 24m x 44m, 

boisko do mini pi łki no ż nej - dwie bramki wraz z siatkami o wymiarach 3x2, 

2. Dwa boiska do pi łki koszykowej - po dwa stojaki stalowe wraz z tablicami do gry, 

3. Dwa boiska do pi ł ki siatkowej - po dwa s łupki z zabezpieczeniami wraz z siatkami do gry siatkowej. 

4. Bie żnia 

Miejsce planowane na boisko wielofunkcyjne nr.ewidencyjny dzia łki 647 przy Szkole Podstawowej w Mirocicach. Dzia ł ka 

stanowi w łasno ść  Miasta i Gminy Nowa S ł upia. 

Wykonanie dokumentacji pozwoli na mo ż liwo ść  pozyskania ś rodków finansowych z: 

- RPO 

- Ministerstwa Turystyki i Sportu 

- Urz ędu Marsza łkowskiego Województwa Świ ę tokrzyskiego 

na wykonanie docelowej budowy boiska. 

Argumenty przemawiaj ące za budow ą  w/w obiektu: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wp łynie bezpo ś rednio na popraw ę  dost ę pno ś ci 	 do 

podstawowej infrastruktury sportowej mieszka ń ców wsi Mirocice, Huciska, Baszowic oraz ca łej gminy. Inwestycja 

przyczyni si ę  do poszerzenia mo ż liwo ś ci dost ępu dzieci i m łodzie ży do szerokiego zakresu zaj ęć  sportowo - 

rekreacyjnych oraz zniesienia barier dost ępno ści do tego typu infrastruktury dla osób niepe łnosprawnych. Z kompleksu 

sportowego b ędzie mo żna korzysta ć  za darmo i bez żadnych ogranicze ń , co stanowi ć  b ędzie szans ę  na rozwój 

zainteresowa ń  zwi ązanych z pi ł k ą  no ż n ą , koszykówką , siatkówk ą  oraz pi ł ką  rę czna. 

W godzinach pracy szko ły kompleks sportowy b ędzie wykorzystywany przez dzieci i m łodzie ż , 	 a 

w godzinach popo łudniowych i dni wolne od zaj ęć  szkolnych dost ępny dla wszystkich zainteresowanych zgodnie 

regulaminem. W/w obiekt sportowy poza rozwojem fizycznym dzieci, pozwoli im sp ędza ć  czas w sposób bezpieczny 

gronie swoich przyjació ł  poprzez integracyjne gry zespo łowe. Wykszta łci w spo łecze ń stwie świadomo ść  w zakresie 

warto ści aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego sp ędzania wolnego czasu. Atrakcyjna forma 

kompleksu sportowego zach ę ci dzieci do uczestniczenia w zaj ę ciach wychowania fizycznego, a doros łych mieszka ń có 

okolicznych wsi do aktywnego sp ędzania wolnego czasu na świe żym powietrzu. Kompleks boisk sportowych umo ż liwi 

tak że organizowanie zawodów sportowych na wysokim poziomie oraz wyrównanie szans rozwojowych dzieci i m łodzie ż  
z wiejskiej gminy do poziomu dzieci z miast, które wcze ś niej mia ły mo ż liwość  dost ę pu do tego typu infrastruktury. 

Ograniczy równie ż  tendencje do siedz ącego i biernego trybu życia, a co za tym idzie zmniejszenia liczb osób z nadwag ą . 

Kompleks sportowy w du żym stopniu przyczyni si ę  do aktywnego sposobu sp ędzania wolnego czasu poprzez 

zapewnienie dost ępno ści do uprawiania sportu wszystkim mieszka ń com, niezale żnie od statusu maj ątkowego. 

Rodzaj zadania zawiera si ę  w zakresie zada ń  okre ś lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalno ści pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pó źn. zm .). 
2)  Termin realizacji zadania nie mo że być  d łuższy niż  90 dni. 



4. Opis zak ładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osi ągnięcia 

rezultatów (warto ść  Sposób monitorowania rezultatów I ź ródło 

docelowa)  
informacji o osi ągnięciu wskaźnika 

Wykonanie dokumentacji Projekt boiska 
projektowej na budowę  boiska wielofunkcyjnego. 
wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Mirocicch 

Krótka charakterystyka Oferenta, jego do świadczenia w realizacji dzia łań  planowanych w ofercie oraz zasobów, które 
wykorzystane w realizacji zadania 

Dzia łalno ść  Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze wzgl ędu na trudn ą  sytuacj ę  życiow ą  

mieszka ń ców ma łych wsi, skierowana jest na rzecz mieszka ń ców wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice. (Statut 

Stowarzyszenia § 10 i 11) 

lem Stowarzyszenia jest: 

Wspieranie wszechstronnego i zrównowa żonego rozwoju: spo łecznego, kulturalnego, fizycznego i gospodarczego 

wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice. 

Integracja mieszka ń ców wsi, przeciwdzia łanie bezradno ści i wykluczeniu spo łecznemu. 

Wspieranie demokracji i budowanie spo łecze ń stwa obywatelskiego w ś rodowisku lokalnym. 

Prowadzenie dzia łalno ści na rzecz ogó łu mieszka ń ców wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice w zakresie nauki, edukacji, 

o światy, wychowania i kultury fizycznej. 

Zadania statutowe realizowane s ą  przez organy Stowarzyszenia i jego cz łonków. 

Stowarzyszenie prowadzi szko łę  podstawow ą  wraz oddzia łem przedszkolnym, która utrzymuje si ę  tylko z 

dotacji o światowej. 

Do realizacji zada ń  statutowych wykorzystywane s ą  zasoby rzeczowe u życzone Stowarzyszeniu 

przez Burmistrza Miasta I Gminy Nowa S łupia. Stowarzyszenie uzyska ło ś rodki na budow ę  OSA, realizacja tej inwestycji 

zwi ę kszy ła do świadczenie zwi ązane z realizacj ą  budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

Budowa 	boiska 	wielofunkcyjnego 	wp łynie 	bezpo ś rednio 	na 	poprawę 	dost ępno ś ci 

do podstawowej infrastruktury sportowej mieszka ń ców wsi Mirocice, Huciska, Baszowic oraz ca łej gminy. lnwestycja 

przyczyni si ę  do poszerzenia mo ż liwo ści dost ępu dzieci i m łodzie ży do szerokiego zakresu zaj ęć  sportowo - 

rekreacyjnych oraz zniesienia barier dost ę pno ś ci do tego typu infrastruktury dla osób niepe ł nosprawnych. Z kompleksu 

sportowego b ędzie mo ż na korzysta ć  za darmo i bez żadnych ogranicze ń , co stanowi ć  b ędzie szans ę  na rozwój 

zainteresowa ń  zwi ązanych z pi ł ką  no ż n ą , koszykówką , siatkówk ą  oraz pi ł ką  rę czna. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość  
PLN 

Z dotacji Z innych 
. 

zrodeł  

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na budow ę  boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Paprocicach.  

10 000 10 000 0? 00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000 0,00 



V. Oświadczenia 

O świadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wy łącznie w zakresie dzia łalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadcze ń  pieniężnych będzie się  odbywa ć  wyłącznie w ramach prowadzonej odp łatnej dzia łalno ści pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / oferenc i* sk ładający niniejszą  ofertę  nie zalega(-j ą) / zalega(j ą)* z op łacaniem należno ści z tytu łu zobowi ąza ń  

podatkowych; 
4) oferen t* / o ferenc i* sk ładaj ący niniejszą  ofertę  nie za l ega(j ą)* / zalega(j ą)* z op łacaniem nale żności z tytu łu sk ładek na 

ubezpieczenia spo łeczne; 
5) dane zawarte w cz ęś ci II niniejszej oferty s ą  zgodne z Krajowym Rejestrem S ąd owym * / inną  wła ś ciwą  ewidencj ą ; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łącznikach s ą  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie zwi ązanym ze sk ładaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycz ą  te dane, z łoży ły stosowne o świadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Prez 	
$ tSStowazygzeiija 	Data 	. 	EV. 

AgniszkaKowaska ............. 	
ą Zyna.Mur 

(podpis osoby upowa żnionej lub podpisy 
osób upowaznionych do sk ładania o świadcze ń  
woli w imieniu oferentów) 


