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I. Dane na temat organizacji pozarządowoj1Lpodmiotur-jednoslk1 
organizacyjnej-I! 

1) pełna nazwa. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy 

2J forma prawna stowanyszenie 

3) numer w Krajowym Re1es1rze Sądowym lllll w-mnym reJestrz~: 00002551 35 

4) NIP· 82617 83 358 REGON 100194805 

5) data wpisu lub 1e1estraci1 20.04.2006 r. 

6) Inne dane ewldencyJne -

7) dokładny adrt!S nuejscowość Kowiesy 85 ul -

gmina Kowiesy powiat skiorniowickl 

WOJeYlóclztwo łódzkie 

8) tel. 46 831 70 26 fax 46 831 70 26 

e-mall st.kowlesy@gmall.com http://st-kowiosy.pl 

9J nazwa banku , numer rachunk11 Bank Spoldzlelczy Białą Rawska o/Kowiesy 

45 9291 00010032 2362 2000 0010 

10) nazw,skd , 1m1ona om7 funkcje/stanowisk.a osób statutowo upowaz:monych do 
reprezentowania organIzac1I poza rlądowt1J/' podm101ur Joonestkl organl;i.aoyJRej 
rw kontaktach 1ewnętrznych I pos1ada1acych zdolnosć do pode1mowdnla 
zobowiązań hnansowycll w 1m1emu organ11ac11 pozarz.adoweJ/' podmi8łliJ! 
Jednostki organlza6l'fneJ /"(zawierania umow) 

1 Cygan Mana - µ1ezes zarządu 

2 Pawlak Cwa - sekretarz. 

111 nazwa. adres , rolefon kontaktowv plac6wk1 bezposredn10 wykonu1ące1 U1dan1e 

na które organizaC)a uhinga się o uzyskanie dotacji 

Publlczno Gimnazjum w Joruzalu, Jeruzal 18, tel. 46 834 92 60 
12) osoba upowazniona do skradania \yYJasn1e1i , Ulupelmon dotyczących oferty 

(urnę I m1zw1sko oraz nr telefonu kontaktowego) 
Marla Cygan. tel. 46 834 92 60 

_ 13J cele statutowe (przedmiot dziat.Jlnoscl s1a1111oweJ) 
1) prowadzenie kursów edukacyinych za1i:ć szkoleń . 1mprc1 ot>o16w sportowych 

luryslycznych. mhah1iltacy1nych , ku lturalno-sportowych na rze~ dzieci I 
mlodziezy i osób dorosłych oraz innych cJz1alan z 1ym1 dzlCdZ1nam, 1W1azanych 

2) promocję zd1o·v1a i zdrowego !ltylu zycia w jak na1szerszym rozumieniu tych 
pojęć; 

3) współpraca z dz1ecm1 , młodziezą w1e1ską w ramach osw1aty pozasz.kolne1 
Inicjowanie twórczych postaw, dZJalań, 



14} zakres prowadzonej dzIalalnosc1 staiutow~ 
Dtiatalnosć nieodpłatna 

15) Jezell organlzaqa pr>7arz.ądowa/' µoóm«)t/' jeGflOstka.-Gf9tlnizaoy1naJ! prowatlz1 
d1ialnlnosć go~podarcza. 
a) numer wptsu do reIestni przeds1eb1orcow 
& przodm1ol dz.1alalnosc1 gospodarczej 

Nie dotyczy 

li. Opis UJdania 

I Na1wn zadania 

'J. Mlęi_sce ~konywanla 1odan1a __ 
1$w1ellica OSP w Woli PękoszewskJej 

3 Szczegółowy zakres ~cz.owy zada.ma __ 
I Za1ęc1a taneczne dla mlodz,ezy uczmow Pubhr.1nego G1111nc1,1um w Jeruzalu __J 
4 Cel zadania oraz rodzaj działań PE:Y rcahzacjl zaóa111;1 __ 

I Celem bezpośrednim n1donia Jest 
orga111zacia aktywnych form spędzania czasu wolncgo poza sz.kolij , 

- zwiększenie oferty 7aJęt': po1..alekcy1nych 
- podniesienie poziomu aktywności, sprawnosc, ruchowe, 
- podniesienie umIe1ętnośc1 tanecznych wsrod młodz1ezy z gmrny Kowiesy 
- rozw1Iame w1azhwosc1 estetyCUleJ poprzez taniec 

I 
Cele zostaną osiągnięte poprzez zorgan,1owanie regulćl,nycł1 cutygodmowych zaIec j 
tanecznych w świetlicy wit!Jsk,ej 

- - - - - -

5 Deklaracja pob1eranln lub me µubrerama wynagrodzenia od 
_ beneficjen tów/a()resatów 

N11;1 dotyczy 

6 Opis kolejntfh działa , \ planowa1~h przy~altzllCJI zndnnia 
j ladanie obe-jmute organizację 16 zaJ~ w sali sw,ethcy w budynku OSP w Woh 
Pękos1cwsk1e1 PodC4clt> za1ęc odbędzie s,e nauka wybranyr.h tnnców 
nowocze511ych La1ęc1 a (po 1 5 ood7iny zogarowoJJ odbywać su-: będą w terminie od 
17 marca do 13 czeIwca 2014 r , po Iekc1ach według ustalonego planu zaJęt 
Marzec 4 spotkania " 1,5 godz 

I Kwiecień 5 spotka11 x 1,5 godz 
MaJ - 5 spotkafl x I 5 godz 
C1orw10c 2 spolkama x 1 !i goc,z 

Plan zakłada Udztal 18 glmna1Jnllstów w kazdyrn Z-dJęc1u Uczn1ow1e pod k1erunk1em 
Instruktora rekreac:i1 ruclioweJ fitness pozn~wybrane ukłąQy_tanc~owoczesnegQ__ 

1 



L---
7 liczbowe określema skali działań podeJmnwanyr.h przy reahzaq1 zadania Cnalezy 

u.•yć miar adekwatnych dla danego zadania np h~ba podopiecznych lir.z.ba 
_ in<!}tw1dualnych Sw,adr.zori ud1lelonych tygodniowo /m1es1ęcznie) __ _ 
I Ł.ącznie odb~ 'ilę 16 za Jęć po 1 5 godL dla kazdo{!Q_ ucznia _ 

8 Lakladane 1ezullaty reolI1ncj1 zadania ____ _ __ . r- Integracja grupy poprzez wspólne spedzantl'! wolnego czasu po lekqach 
Poznanie atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego 

UatrakcyJrtlenle imprez szkolnych I gminnych (kulturalnych nromoc:yjnych 
sp0rtowych) p0pr,uu występ tanor.1ny mlodztezy I 

Promowanie h191enicznego aktywnego 1 1cirowego stylu rycta 

-- ---

Ili. Kalkulacja przowidywanyc h kosztów roalizacjl zadama 

Cdlkowily kos1t (w ;,i) 
w tym wmoskowana wielkość do1ac;j, (w zł) 
w tym w,ell<ośc srodkow własnych (w zł) 

I 2 uuu oo zJ I 
I 2 000.00 z.I I 
I o.oo z1 I 

Koszto rys zo względu na rodzaj kosz.low 

Koszt W tym z J 

I (w zł) 
1 
wn1oskowane1 
dol.icJI (w Zł) 

I 
Lp Rodzaj kosztów 

I sposóu ich kalku lacji 

- -- t-
1 Wynagrodzenie 2 000.00 I 'i 000.00 

,nstruktora ta,,ca 
I J ~6~aJęć (15!;1odz.) x125.00zlL ł 
~- -- 2.000.00_ 2 ooo 00 

Kosztorys ze względu na żr6dlo finansowania 

Lr6dlo fmansowamtt zt r 
% 

Wmoskowana kwota dotac,1 

Jsrodk1 własne 
2 ooo'""' oc::.o_ .... l 1;..;;oc;:;o_ 

1- ---I 

Wpłaty I opiaty m;; 1 eslników proJeklu - z Jakiego tytUll1? 

I Sponsorzy pubilczni-podec nazwe - Na 1akIe1 pods1aw1e -
przyznah lub zapewnili śroókt finansowe? 

Sµonsorzy prywatni- podać nazwę. Na laklej podstawie -
przyznali lub zapewnlll srodł(I finansowe? 

I Ogółem 2 OU0.00 

,___ 

] 1;-1 



Uwagi mogące mIec znaczenie przy ocenie kosztorysu. -
IV Inne wybrane Informacje dotycz<1ce zadania 

1 Partnerzy biorący udział w reahz:aci, zadania (Zt: szczególnym uwLględruemem 
organów adm1nisiraq1 publrczne1) 

2 Posiadane zasoby k;:icfrowc konieczna 7 punktu wld1ema reahzac11 7Ad11n1a 
Ogolna liczba osob pracuiacvch przy realizacJt La0a11Ia (w µ1Lt1hCLdłllU 111,1 µelne 
e1a1y1 I , J 

w tym wolonta11usze ew przeliczeniu na pełne etalv): I 

Inne 1nformaCJe o zasobach kadrowych w tym o kwalrfikaqach osób zatrudmonych 
I przy reallzacji zadanm om1 o kwalrfikaciar.h wolontanuszy 

Igo Wróblewska JnsUlJk:tor rnkreacjl ruchowej nt""n_P_'-.c.S __ _ 

3 Posiadane rodzaJe zasobów rzeczowych !lokalowe sprzętowe - wraz z mformaCJa 
o stanie technicznym rnneJ- ważne L puI1k1u w11Jz.enia reahzacjl zadania -- ~ 

Na polrzeby realizacji zadania zostanie meodplatn,e udostępniona sala sw,ethcy 
w budynku OSP w WoiJ P~ko~1ewsk1e1 

4 Koszty korz.yslama z. z.asobuw o których mown w pkt 3 [7 pod11alern na roctza1e 
zasobow) I Nieodpła tnie. 

5 Dotychczasowe dośw1adue111a w reallzacjt :z.idań podobnego mdn1j11 
Reahzaqa zaJęt dla mlodz,ezy w ramach programów , Poz.yteczne f1:me· (Fundaqi 
Wspomagania \'Vst) oraz Edukaqa palnotvczna dz1ec1 1 mfodz1ezy w gmm,e 

Kow,.,y (M'""""'"" Ed"kaq NarndowoJ) .Po P~'" ''""" - ,aięcia I 
pozalekcyjne dla uczniów g1mnaz1um 
Org,inizowame wyJazdów kraJoznawczych dla d7tcc, 1 osób dorosłych 

6 lnformaCJe na temat dotychczasowych zadań f<!alIzowanych we wspólp1,11;y 
_ 7 acfmln1s1rac19 p11hllcn1l'! 
Prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Joru2alu 

'/ Dodatkowe uwagi lub mformacie YmIoskodewcy 

Osw1adczam mv, ze 



I ► proponowane l:i.ldanle w całości miesc, się w zakresie dz1atatnosc1 statutowej 
naszej organizacji pozarządowejJ!-podmlOtul' fe(lnostki arganraacyjnefl-! 

2) proponowane zodomc 1est zadamem z zakresu o którym mowa w art '1 usl 1 pkt 
ustawy z dnia llł kwietnia 200:l r o dz1atslnosc1 pozytku pubhcznego • 

wolontariacie 

3) organrzaC)a pozarządowa/" l)Gdm1ot/' Jednoslka~m~acyjna/.! 1est związana/ny/ 
niniejszą oferta przez okres do dnia . 

'1) wslystkie poci~:,,:1 w olerc,e 111fcmnacJ\:l li<! lgollne 1. aktualnym stanem prawnym , 
rak1Ycznym 

(pieczeć: organlZBCJI pozarzadowe11!--pedmt0t1J!' Jednostki orf)an1zaoyJnet/") 

~ \ • ~ ' l r, 
RO/\HJ1,l <.Ml"'I l(t>WlfS'f 
~"'""'Y 8& 9~ 11 .,,,_._y 
_,IJ\ t I <ll~~tc.ll~ . 

, ~ 1<11><,. o,,oby upo-,,.umOflcJ M> podp"'y o.ćlJ 11po,•,,un,011)"d1 
00 5Kladan,a 0$Wt~ZCUI wof; .,_ !Tffle'IIU 0'!11.111iZiKJI po.rarz-ado,..,.~.,c• ~·-

CllgBrnz.!w)jO~·ł 

lalączn1k1 1 ewentualne referencie 
1 Aktualny odprs z re1eslru 1wa2ny do 3 m1es1ecy od daty wystawlen1al 
2 Sprawo2da11le n1e1yto1yc1.11e i fT11a11sowl:l la o\ilal11I tok 
3 Kserokopia aktualnej wersji statutu organizacji 
4 Zalaczmk-do- olerty- doi.-kwalifika6t~G'»Ji16)'Gl1 2adanla z ?akresu 

pr-z:eGIWÓi"l31ama palolOglO!TI speleGz~ym Idol łyJk<> l&go-Nk«isu) 
5 

Poświadczenie zlc-7 en1a ofeny 
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