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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wekuĆ wylącznie w bh pustych polach, zgodnie z instiukqacii umieszczonymi przy poszc2ególnyyh polach
oraz w przypisach.
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia

2. Rodzaj zadania pubIicznego1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

--

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S ądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprocicach
numer w Krajowym Rejestrze S ądowym 0000015078 data wpisu, rejestracji 28.05.2001 r.
NIP: 657-24-14-817
REGON: 292409866
adres: Paprocice 1 26-006- 006 Nowa S łupia
tel.: 41 3177151 adres e-mail: szkpaprocicewp.pl
„

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

Beata Dwojewska

-

dyrektor szkoły

I tel. 41 3177151; 518 642 262
e-mail: szkpaprocicewp.p ł

W. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

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

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

I

11.1O.2021f. Data
17.12.2021r.
zakończenia

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

otacja zostanie wykorzystana na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na budow ę boiska
ieIofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprocicach, czyli:
projektu budowlanego,
przedmiotu robót,
kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budow ę oraz
zyskanie pozwole ń lub opinii je śli b ędą wymagane one prawem.

1

nia:
-budowa wielofu n kcyj nego boiska o wymiarach dostosowanych do uwarunkowa ń terenowych, z nawierzchni ą z
ianki poliuretanowej na dzia łce nr 48 przy Szkole Podstawowej w Paprocicach stanowi ącej własność Miasta i
3miny Nowa Słupia.
budowa boiska do piłki ręcznej, koszykówki, oraz boisko do siatkówki
budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 100 metrów wraz ze skoczni ą w dal
postawienie ławek i śmietników na powierzchni otaczaj ącej boisko: wzd łuż linii bocznych - 3 m., wzd łuż linii
oń cowych -4 m.
budowa ogrodzenia zabezpieczaj ącego - pi łkochwyty
wykonanie odwodnienia urządzeń sportowych oraz o świetlenia boiska
inne elementy małej infrastrukturę niezbędne do funkcjonowania boiska.
/ykonanie dokumentacji pozwoli na mo żliwość pozyskania środków finansowych z:
Ministerstwa Sportu i Turystyki;
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
ienie budowy boiska wielofunkcjonalnego przy Szkole Podstawowej w Paprocicach.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i jego wszechstronne przeznaczenie wp łynie w du żym stopniu na wzro
poziomu kultury fizycznej i rekreacji w śród dzieci i młodzieży, umożliwi aktywne spędzanie czasu, oraz
oopuiaryzacj ę sportu wśród mieszkar5c-ów wsi Paprocice. Uczniowie Szko ły Podstawowej w Paprocicach b ędą
mogli uczestniczy ć w zajęciach wychowania fizycznego, w zaj ęciach pozalekcyjnych i sportowo-rekreacyjnych
(na boisku można będzie organizowa ć nie tylko rozgrywki pi łkarskie, ale równie ż inne gry i zabawy ruchowe).
Aktualnie posiadamy zwykłe, trawiaste boisko w obrę bie szkoły i jako Stowarzyszenie nie mamy środków
nansowych na pokrycie kosztów projektu.

4 Opis zak ładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Wykonanie dokumentacji
projektowej na budow ę boiska
Nielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Paprocicach

Planowany poziom osiągni ęcia
rezultatów (warto ść
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osi ągnięciu wskaźnika

Projekt boiska
wielofu n kcyj nego.

2

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działa ń planowanych w ofercie
oraz zasobów, które b ędą
wykorzystane w realizacji zadania
Celem działania Stowarzyszenia jest (Statut Stowarzyszenia 9):
1) wspieranie wszechstronnego i zrównowa żonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i
gospodarczego wsi Paprocice i Wola Zamkowa.
2) wspieranie demokracji i budowanie spo łeczeń stwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez (Statut Stowarzyszenia 10):
1) prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych,
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zaj ęć , szkole ń , imprez, obozów sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz dzia ła ń dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych,
3) szeroko rozumiana dzia łalność kulturaln ą, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju
lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
4) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepe łnosprawnych,
5) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
6) organizowanie i prowadzenie działa ń na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Paprocice i Wola
Zamkowa,
7) wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Paprocice i Wola Zamkowa,
8) popularyzacj ę rolnictwa ekologicznego,
9) ochron ę przyrody i krajobrazu,
10) tworzenie nowych miejsc pracy,
11) promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych poj ęć,
12) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku,
13) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównowa żonego,
14) podejmowanie w ramach obowi ązuj ących przepisów wszelkich przedsi ęwzięć zwi ązanych
z rozwojem wsi.
Zadania statutowe realizowane s ą przez organy Stowarzyszenia i jego cz łonków.
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprocicach prowadzi szko łę podstawową wraz
ddziałem przedszkolnym, która utrzymuje si ę tylko z dotacji o światowej. Zatrudnia pracowników do
realizacji zada ń oświatowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez Kuratora

)światy w Kielcach.
Do realizacji zada ń statutowych wykorzystywane są zasoby rzeczowe u życzone Stowarzyszeniu
przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia na mocy Umowy U życzenia zawartej w dniu 23 lipca
001r.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu

Lp.

Wykonanie dokumentacji
ę boiska
projektowej na budow
wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Paprocicach.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych

Wartość
PLN

Z dotacji

10 000

10 000

0,00

10 000

10 000

0,00

-

-

zrodet

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)
2)
3)

proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadcze ń pieniężnych będzie si ę odbywa ć wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* / oferenci* sk ładaj ący niniejszą ofertę nie za lega (ją )* / za lega (j ą )* z opłacaniem należności z tytułu zobowi ąza ń

podatkowych;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie za lega (ją)* / zalega (ją )* z opłacaniem nale żności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty s ą zgodne z Krajowym Rejestrem S ąd owym * / inną wła ś ciwą ewid encj ą* ;
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwi ązanym ze skł adaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak że
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycz ą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

4)

PREZF ZARMDU
Data

(podps

24.09.2021r

WARZYSZENIE

osób
uO woferentów
woli
imie"

EKoRozwoju WSI

„

Podstawowa w Paprocicach
26-006 Nowa S łupia
1 3i771 51,NP6572414817
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