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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1)

Gmina Stalowa Wola
„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji
szkolenia sportowego i imprez sportowych”

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
Klub Piłkarski Kobiet "AQUILA" Stalowa Wola
Nr w ewidencji stowarzyszeń kf starosty : 26
Data rejestracji: 2013-11-12
nr NIP: 8652559602 nr REGON: 181055644
Stalowa Wola 37-450, ul.: K.E.N. 3/57.
BGŻ BNP PARIBAS 71203000451110000003354930
693474175 janiecsebastian@wp.pl
Sebastian Janiec – Prezes
Sylwia Szabat - Wiceprezes

Sebastian Janiec 693474175
2. Dane osoby upoważnionej do składania
janiecsebastian@wp.pl
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

„Wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych”

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

07.09.2022 r.

Data
zakończenia

30.11.2022 r.

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

Projekt "Zajęcia sportowe AQUILA 2022" stworzony został na potrzeby rozpowszechniania kultury fizycznej u dziewcząt w
wieku szklonym i ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez sport drużynowy jakim jest piłka nożna
kobiet. Projekt posłuży popularyzacji piłki nożnej wśród dziewcząt z Gminy Stalowa Wola. Poprzez zadania wpisane w
projekt "AQUILA 2022" jakimi są szkolenie z zakresu piłki nożnej, uczestnictwo w kobiecych rozgrywkach Podkarpackiej
Lidze Trampkarek, uczestnictwo w Podkarpackiej Lidze Młodziczek, uczestnictwo w Podkarpackiej Lidze Orliczek,
uczestnictwo w Podkarpackiej Lidze Żaczek dziewczęta ze Stalowej Woli będą miały okazję poznać walory i najważniejsze
wartości sportu, aktywnie spędzać czas, dbać o sylwetkę, wygląd, sprawność fizyczną i zdrowie, rywalizować ze sobą w
duchu sportowej- zdrowej rywalizacji fair play a także zintegrować i poznać się ze sobą. Projekt "AQUILA 2022"
zapobiegać będzie patologią społecznym, agresji wśród młodzieży, wpoi na przyszłość uczestnikom dbanie o sprawność
fizyczną, kulturę fizyczną, pokaże jak można aktywnie spędzać czas wolny, jak dbać o własne zdrowie i sylwetkę a także
wyrówna szanse edukacyjne w zakresie sportów drużynowych wśród dzieci i młodzieży, które nabędą umiejętności
piłkarskie. Zadanie ma na celu poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w
aktywnym stylu życia. Zadanie umożliwi i wzbogaci dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej dziewcząt
zamieszkałych w Gminie Stalowa Wola. Zadanie skierowane jest do dziewczyn w wieku szkolnym zamieszkałych na
terenie Gminy Stalowa Wola. Zadanie wspierać będzie codzienne treningi piłkarskie dla 80 dziewcząt ze szkół
podstawowych. Treningi będzie prowadzić trzech wykwalifikowanych trenerów piłki nożnej na obiektach PCPN i MOSiR
Stalowa Wola, a także na Orlikach w Stalowej Woli. Projekt przewiduje udział młodzieżowych grup kobiecych drużyny
piłkarskiej „Aquila” Stalowa Wola w Podkarpackiej Lidze Młodziczek, Podkarpackiej Lidze Orliczek, Podkarpackiej Lidze
Żaczek, turniej piłki nożnej dziewcząt dla dziewczęcych zespołów piłkarskich z powiatu stalowowolskiego. Zadanie
umożliwi funkcjonowanie, udział i rywalizację sportową kobiecej drużyny piłkarskiej ze Stalowej Woli „Aquila”, młodziczek w
Podkarpackiej Lidze Młodziczek oraz orliczek w Podkarpackiej Lidze Orliczek, najmłodszych zawodniczek w Podkarpackiej
Lidze Żaczek. KPK „Aquila” zorganizuje turniej piłki nożnej dziewcząt dla szkół z terenu powiatu stalowowolskiego.

Drużyny KPK Aquila Stalowa Wola wezmą udział w rozgrywkach w Podkarpackiej Lidze Młodziczek, Orliczek,
Podkarpackiej Lidze Żaczek co wiąże się z wyjazdami do takich miast jak: Rzeszów, Krosno, Jasło, Łańcut, Dębica,
Sanok, Lesko, Grodzisko Dolne, Oleszyce, Mielec. Udział zawodniczek w rozgrywkach będzie całkowicie bezpłatny. KPK
Aquila prowadzi kompleksowe i systematyczne szkolenie dziewcząt dzięki czemu posiadamy 4 grupy rozgrywkowe, które
zawsze plasują się na podium w rozgrywkach wojewódzkich. Jesteśmy czołowym klubem na Podkarpaciu szkolącym
dziewczyny w piłkę nożną.
Turniej piłki nożnej dziewcząt „AQUILA CUP” dla żeńskich drużyn piłkarski z powiatu stalowowolskiego.

_____________________________
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.
1)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Udział dziewcząt w rozgrywkach ligowych.

Treningi piłkarskie dla trzech grup
wiekowych dziewcząt.

Turniej piłki nożnej dziewcząt „AQUILA
CUP”.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Młodziczki KPK Aquila Stalowa Wola Dziennik zajęć, tabela wyników, poziom
wezmą udział w rozgrywkach
zaawansowania sportowego mierzony
Podkarpackiej Ligii Młodziczek w
umiejętnościami technicznymi, punktacja w
okresie 07.09.2022 do 30.11.2022r. rywalizacji sportowej
Grupa dziewcząt zagra w
Podkarpackiej Lidze Orliczek w
okresie 07.09.2022 do 30.11.2022r.
Grupa dziewcząt zagra w
Podkarpackiej Lidze Żaczek w
okresie 07.09.2022 do 30.11.2022r.
Obiekty PCPN, MOSiR Stalowa Wola, Dziennik zajęć, tabela wyników, poziom
Orliki w Stalowej Woli od
zaawansowania sportowego mierzony
07.09.2022r. do 30.11.2022r.
umiejętnościami technicznymi, punktacja w
rywalizacji sportowej
Turniej piłki nożnej dziewcząt
Ilość zawodniczek biorących udział w turnieju,
tabela wyników
„AQUILA CUP”.Turniej
organizowany dla drużyn kobiecych
z województwa podkarpackiego.
Każda drużyna liczyć będzie max.20
zawodniczek. Dla najlepszych
przewidziane są puchary i medale a
dla wszystkich upominki spożywcze.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Klub Piłkarski Kobiet „Aquila” Stalowa Wola założone zostało 12.11.2013r. przez
osoby pracujące na co dzień w oświacie, służbie zdrowia i administracji publicznej. KPK „Aquila”
Stalowa Wola jest kontynuacją pracy jakie wykonało Stowarzyszenie ASiP „Aquila” z tymi samymi
członkami organizacji i Zarządem. W roku 2013 realizowaliśmy projekt „Zajęcia sportowo –
rekreacyjne dla dziewcząt Aquila Stalowa Wola” w formie wspierania zadania publicznego przez
Gminę Stalowa Wola. Stowarzyszenie przeprowadziło I rundę turnieju „Orlik 2012” o Puchar
Premiera Donalda Tuska na Orliku przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. Drużyna „Aquila” Stalowa Wola
brała udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim dzięki wsparciu finansowym Gminy Stalowa
Wola, Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. W roku 2014
realizowaliśmy projekt „Zajęcia sportowe AQUILA2014” w formie wspierania zadania publicznego
przez Gminę Stalowa Wola. W roku 2015 realizowaliśmy projekt „Zajęcia sportowe AQUILA2015”
w formie wspierania zadania publicznego przez Gminę Stalowa Wola. W roku 2016 realizowaliśmy
projekt „Zajęcia sportowe AQUILA2016” w formie wspierania zadania publicznego przez Gminę
Stalowa Wola. W roku 2017 realizowaliśmy projekt „Zajęcia sportowe AQUILA2017” w formie
wspierania zadania publicznego przez Gminę Stalowa Wola. W roku 2018 realizowaliśmy projekt
„Zajęcia sportowe AQUILA2018” w formie wspierania zadania publicznego przez Gminę Stalowa
Wola. Od 01.04.19r. do 30.06,19r. zrealizowaliśmy pierwszą część projektu „AQUILA2019”.W roku
2020 realizowaliśmy projekt „Zajęcia sportowe AQUILA2020” w formie wspierania zadania
publicznego przez Gminę Stalowa Wola. W roku 2020 zrealizowaliśmy ministerialny program
„KLUB 2020”, W roku 2021 zrealizowaliśmy ministerialny program „KLUB 2021”. W roku 2021
realizowaliśmy projekt Fundacji PZU. Prezes KPK Sebastian Janiec uczestniczył w szkoleniu
„Fundraising w sporcie” dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Jest
trenerem UEFA A. Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze stalowowolskimi szkołami i klubami
sportowymi ZKS Stal Stalowa Wola, KKL Stal Stalowa Wola, PSSA Stal Stalowa Wola, Olimpia
Pysznica, LZS Zbydniów, Górnik Łęczna.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

1.

Rodzaj kosztu

Transport zawodniczek na mecze
ligowe

Wartość
PLN

Z dotacji

2000,00

2000,00

Z innych
źródeł
0,00

2.

Wynagrodzenie trenerów

3.

Zakup pucharów, dyplomów, medali
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

5000,00
2000,00

4000,00
2000,00

1000,00
0,00

9000,00

8000,00

1000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data .......................................................

