
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Zgłobicach

Oferta z dnia 16.04.2018 r., złożona do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1817 z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy, na realizację zadania publicznego z zakresu:

Pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Zgłobicach

Nazwa zadania: „Jak radzić sobie z emocjami – zajęcia z dogoterapii i terapii ręki”

Obszar współpracy: Pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Wnioskowana dotacja:1 400 zł

Proponowana dotacja: 1 400 zł

Termin zgłaszania uwag: Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 27 

kwietnia 2018 r. do Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Liczy się data 

wpływu uwag do Urzędu. 



Zalączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
].4 kwietnia 2016 r. (poz. 570)

Załącznik nr 1

WZoR

U P ROSZCZONA O FERTA REALIZACJ l ZADAN lA PU BLICZN EGO

POUCZENlE co do sposobu wvpełniania ofertv:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
1aznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,p€biefa{łł€źlniepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (-ów)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

' ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy z dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

'} Termin realizacji zadania nie może być dłuźszy niż 90 dni.

1

1. Organ administracii publicznei,
do któreso adre§owana iest ofeńa

Urząd Gminy Tarnów

Z.Tryb, w którym zlożono ofertę
Ań, 19a ustawy z dnia ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol} Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia

4. Tytuł zadania publicznego ,,!ak radzić sobie z emocjami - zajęcia z dogoterapii i terapii ręki"

5. Termin realizacji zadania publicznego2}
Data
rozooczecia

1.09.2018 Data
zakończenia

25.LL.2918

1. Nazwa oferenta (-ów}, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji fieżeli jest inny od adresu siedziby}

Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus"
ul. Zgłobicka 4,33-113 Zgłobice

Ewidencja UKS Starostwo Powiatowe Tarnów: 4t40l11t

2, lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
Ęm dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

tel. 14 6743 {}90

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacii wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
odbiorców zadania oraz orzewidrłwanego do wvkorzvstania wkladu osoboweEo lub

kilkunasfu lat do szkoĘ przy której dzińa IJKS ,,Spartakus" przyjmuje się dzieci z dysfunkcj
niepełnosprawność intelektuatna1 aulty7frl, niepełnosprawność ruchowa , Zespół Aspergera). Uczniowi
i objęci są szczególną troską i opieką pędagoga oraz naucryciela wspomagającego, którzy starają si

iwać dodatkowego wsparcia dla nich. W roku srk.20l7/ 2018 dwoje uczniów uczęszczaŁo
ięcia z dogoterapii i terapii ręki ( oferta UKS Spartakus - Aktywnie wypoczywam - z

liczneso Gminv Tarnów). Udzrń w zaięciach zac



trują uwagę na zajęciach, radzą sobie z emocjami, łatwiej porozumiewają się z otoczeńem.
skaną dotację pragniemy przeznaczyć na kontynuację w/w zĄęć dIa uczniów wymagaj

kiego wsparcia. Zajęcia prowadzone będąprzez specjalistów Niepublicznej Poradni Psychologiczno
ogicznej w Tarnowie powołanej przęz Stowarzyszenie ,,Ich Lepsze Jutro" - Tarnów. U

ocharrowskiego 30. Uczestnikami projektu będzie troje uczniów z orzęczeniem o niepełnospra
blicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Poradni 2 ruzy

2. Zakładane rezultaĘ realizacji zadania publicznąo

ramach realizacji zadania planuje się osiągnąć następujące rezultaĘ:

wspomaganie rozwoju emocjonalnego,
uczenie zachowań społecznych,
poprawienie kornunikacji interpersonalnych w efekcie czego zajęcia pomogą przyśpi
proces uczeńa się i poznawaniaruecrywistości.

pomoc w rehabilit acji dzieci niepełnosprawnych
wparcie rozwoiu dzieci niepełnosprawnych i wyrównanie ich szans

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

'} W..tość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
a )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt
całkowit

Y
(zł}

do
poniesienia

z
wnioskowan
e| dotacji3}

(zt)

do poniesienia
ze środków finansowych własnych,

środków pochodzących z innych
źtódd, wkładu osobowego lub

rzecao*egoo}
(złl

1.

Zajęcia terapeutyczne z dogoterapii dla 3 uczniów
niepelnosprawnych prowadzone przez dogoterapeutę
w Niepublicznej Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Tarnowie w §towarzyszeniu ,,lch
Lepsze Jutro"

Liczba zajęć - 20
Cenaza1 godz. - 60zł
środki finansowe własne - 75 zł
Opieka podczas wyjazdów - 120

1395 12fi) - wkład osobowy (opieka ) -

- środki finansowe własne -75

2.

Zajęcia terapeutyczne z terapii ręki dla 1 ucznia
niepełnosprawnego prowadzone przez specjalistę
terapii ręki w Hiepublicznej Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Tamowie w Stowarzy§zeniu ,,lch
Lepsze Jutro"

Liczba zajęć - 4
cenaza1 godr. - 50zł
Środki finansowe własne -25 zł
Opieka podczas wyjazdów 40 zł

26s 2oo - wkład osobowy (opieka ) -4{)

- środki finansowe wła§ne - 25

3,

Koszty ogółem:
1660 1lt{x) 26,0 zł w tym:

- wkład osobowy (opieka 160 zł)
- środki finansowe własne - 1fi) zl



UKs

OświadczamGy), że:
1} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2} w ramach składanej oferty pnewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3} wsrystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są z§odne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4} oferent*lołergnciryładająry niniejszą ofertę nie zalega (-ją|*/załegi}+łą)* z oplacaniem należności z §ftułu zobowiązań

podatkowych;
5} oferent*leferenei!-składająry niniejszą ofertę nie zalega (-ją}*/zabg+-({1)* z opłacaniem naleźności z qltułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

PREzE5 ...§E.I{-RE.T

{podpis osoby upoważniońej
lub podpisy oób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

ll 
|3[ s_§ LK!u! _ § | 9 ! T.0 W Y

Załaenik:
W prrypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

"sPfiRTsiK{l§"
ul. Zglobicka 4, 33"113 Zgloblce

tel, 74-{>74-30-9d
NlP 9930505363 REGON 121,|21649
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Ędowym - potwierdzona za zgodność


