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(wypelnia organ administracji publicznej) 

OFERTNOFERTA \Nsp6LNA+) 

ORGANIZACJI POZARZJ\DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-oW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 


UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. 0 DZIAtALNOSCI POzYTKU PUBLlCZNEGO 


10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 


REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 


WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 


(rodzaj zadania publicznego2
) 


Upowszechnianie sportu druzynowego - unihokeja wsr6d dzieci i mlodziezy 


(tytut zadania publicznego) 


W okresie od 1 pazdziernika 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. 

WFORMIE 


POVVIERZENIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGOIWSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA 


PUBLlCZNEGO 1) 


PRZEZ 


W6jta Gminy Zabia Wola 


(organ administracji publicznej) 


sktadana na podstawie przepisow dziaru II rozdziaru 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 


o dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 



I. Dane oferentaJofer=ento'N1
)3) 


1) nazwa: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "J6zefina" 


2) forma prawna:4 
) 

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja 

() koscielna osoba prawn a ( ) koscielna jednostka organizacyjna 

() spOldzielnia socjalna ( ) inna .... . , .. . ..... . ............. .... . ... .. . 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji :5) 

Nr 25 - ewidencja prowadzona przez Starost~ Grodziskiego 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6
) - 27.07.2007r. 

5) nr NIP: 5291748124 nr REGON: 141205796 

6) adres: 

miejscowosc: J6zefina ul.: Mazowiecka 1 

dzielnica tub inna jednostka pomocnicza: 7) nie dotyczy 

gmina: Zabia Wola powiat:8
) grodziski 

wOjew6dztwo: mazowieckie 

kod pocztowy: 96-321 poczta: Zabia Wola 

7) tel.: 46 857 81 33 faks: 46 857 81 33 

e-mail: gimnazjum@Zabiawola.pl http:// nie dotyczy 

8) numer rachunku bankowego: 86 8017 1012 0109 6307 2001 0001 

nazwa banku: BS Nadarzyn Oddziaf Zabia Wola 

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/ofereAto ...,,1 ): 

a) Prezes Klubu - Krystyna Pietrzak 

b) Czfonek Zarz~du - Lucjan Stefanek 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie, 

o kt6rym mowa w ofercie:9) 

nie dotyczy 

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnien dotyczqcych oferty (imi~ i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 

Marcin t.~cki 500177 449 
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12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego: 

a) dziatalnosc nieodptatna pozytku publicznego 

• 	 planowanie i organizowanie zycia sportowego mtodziezy w celu wszechstronnego rozwoju 
ich sprawnosci fizycznej i umystowej; 

• 	 zapewnianie mtodziezy mozliwosci udziatu w sporcie kwalifikowanym na terenie catego 
kraju; 

• 	 ksztattowanie u cztonk6w klubu wszystkich wartosci moralnych i fizycznych; 
• 	 zapewnienie cztonkom klubu przezyc i widowisk sportowych stanowiC\cych form~ 

wypoczynku; 

b) dziatalnosc odptatna pozytku publicznego 

nie dotyczy 

13) jezeli oferent loferenci1
) prowadzi/prowadzC\1) dzialalnosc gospodarczq: 

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w nie dotyczy 

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej 

Inie dolyczy 

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz 

z przytoczeniem podstawy prawnej10) 

Inie dolyc»' 

III. SzczegOtowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego 

Zadanie publiczne majqce na celu upowszechnianie sportu druzynowego, jakim jest unihokej 

wsr6d dzieci i mlodziezy b~dzie obejmowalo zakup stroj6w sportowych i sprz~tu do cwiczen 

og61norozwojowych dla zawodnik6w sekcji unihokeja w Uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym 

"J6zefina". Nowy sprz~t sportowy przyczyni si~ do poprawy efektywnosci trening6w, a co za tym 

idzie wzrostu sprawnosci fizycznej zawodnik6w, kt6ra b~dzie miala odzwierciedlenie w osiqganych 

przez nich wynikach sportowych. Dobre przygotowanie druzyny unihokeja z sekcji ULKS nJ6zefina" 

oraz ich osiqgni~cia w zawodach i tumiejach na terenie calego kraju b~dq sprzyjaty popularyzacji 

tej dyscypliny sportu oraz propagowaniu aktywnego, zdrowego trybu zycia wsr6d dzieci i mtodziezy, 

kt6rzy widzqc sukcesy koleg6w z sekcji unihokeja, ch~tniej drnqczq do druzyny. Wyst~py druzyny 

w strojach z logo Gminy Zabia Wola przyczyniq si~ r6wniez do promocji Gminy. 

Mozliwosc skorzystania z alternatywnej formy sp~dzania czasu, jakq jest uczestnidwo w zaj~ciach 

sekcji unihokeja, poprawy poziomu swojej sprawnosci fizycznej oraz sportowa rywalizacja 

wsp6lzawodnidwo wptynq pozytywnie na relacje mi~dzy zawodnikami druzyny unihokeja 

i b~dq sprzyjaty ksztaliowaniu ich osobowosci i cech charakteru tj. tolerancja, zrozumienie, pomoc, 

wsp6tpraca oraz integracji druzyny. W efekcie zawodnicy nie b~dq tak narazeni na negatywny wptyw 

patologii spotecznych, uzaleznienie od Internetu, czy wykluczenie spoleczne. 
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2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich 

przyczyn oraz skutk6w 

Dziatalnosc Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "J6zefina" stanowi alternatywn~ form~ 


sp~dzania wolnego czasu przez dzieci i mtodziez z trenu Gminy Zabia Wola. 


Zawodnicy grajqcy w sekcji unihokeja Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "J6zefina" 


uczestniczq w zawodach sportowych oraz tumiejach organizowanych na terenie carego kraju. Juniorzy 


rrnodsi w awansowali do finaru Mistrzostw Polski, zas druzyna senior6w awansowata do ekstraligi, 


co wiqzato si~ ze wzrostem koszt6w funkcjonowania sekcji. 


Wefekcie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "J6zefina" nie jest w stanie sfinansowac zakupu nowych 


stroj6w dla zawodnik6w oraz sprz~tu sportowego do cwiczen og61norozwojowych, niezb~dnego 


do prowadzenia trening6w dla zawodnik6w. Juniorzy mrodsi druzyny unihokeja trenujq na sprz~cie 


niedostosowanym do ich wzrostu, co utrudnia prowadzenie trening6w i zniech~ca potencjalnych 


zawodnik6w. 


3. Opis grup adresat6w zadania publicznego 

Dzieci i rrnodziez z terenu gminy Zabia Wola trenujqcy w sekcji unihokeja Uczniowskiego Ludowego 

Klubu Sportowego "J6zefina". 

4. 	 Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania 

publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si~ to do podwyzszenia 

standardu realizacji zadania. 11 
) 

Inie dotyczy 

5. 	 Infonnacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferentloferenGi1
) otrzymat/otrzymali1

) dotacj~ na 

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, 

kt6re zostaty dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11) 

Inie dotyczy 

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 

Zakup stroj6w sportowych oraz sprz~tu do cwiczen og61norozwojowych zach~ci mtodych ludzi 

do systematycznych cwiczen i trening6w oraz przyczyni si~ do podniesienia ich sprawnosci fizycznej. 

Gra druzynowa nauczy zawodnik6w zdrowej sportowej rywalizacji, zgodnej z zasadq fair-play 

oraz umiej~tnosci radzenia sobie ze stresem, zwyci~stwem i porazkq. Osiqgni~cia i mozliwosc 

rozwijania swoich umiej~tnosci b~dq stanowity zach~t~ do uczestniczenia w zaj~ciach sekcji unihokeja, 

co przyczyni si~ do popularyzacji i upowszechnienia unihokeja wsr6d dzieci i mtodziezy z terenu Gminy 

Zabia Wola. 
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Sala gimnastyczna mieszczqca si~ w Gimnazjum im. J6zefa Che4monskiego w J6zefinie 

(J6zefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 labia Wola). 

8. Opis poszczeg61nych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12) 

Zakup stroj6w i niez~dnego sprz~tu do cwiczen og61norozwojowych zapewni udziaJ zawodnik6w sekcji 

unihokeja w treningach techniczno- taktycznych oraz sprawnosc og61nq i specjalnq czJonk6w druzyny. 

Treningi prowadzone przez instruktora unihokeja b~dq odbywaJy si~ 5 razy w tygodniu na sali 

gimnastycznej w Gimnazjum im. J6zefa Chefmonskiego w J6zefinie. 

9. Harmonogram13) 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 paidziernika 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. 

Poszczeg61ne dziafania w zakresie 

realizowanego zadania publicznego 14) 

Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny 

poszczeg61nych za dziafanie w zakresie realizowanego zadania 

dziafan publicznego 

Zakup stroj6w i niezb~dnego sprz~tu 

do ewiczen og6lnorozwojowych . 

Udziffi zawodnik6w sekcji unihokeja 

w treningach odbywajqcych si~ 5 razy 

w tygodniu na sali gimnastycznej 

w Gimnazjum im. J6zefa Che4monskiego 

w J6zefinie. 

Liczba uczestnik6w: 31 

1.X. - 27.XII. 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"J6zefina" 

1O. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15) 

• 	 doposazenie druzyny w odpowiedni sprz~t sportowy; 

• 	 zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju sprawnosci fizycznej zawodnik6w; 

• 	 propagowanie aktywnego i zdrowego trybu zycia poprzez uczestnictwo w treningach 

i zawodach unihokeja; 

• 	 popularyzacja sportu druzynowego, jakim jest unihokej wsr6d dzieci i mJodziezy; 

• wzrost poziomu aktywnosci fizycznej, sportowa rywalizacja i wspOJzawodnictwo; 

• osiqganie lepszych wynik6w sportowych przez zawodnik6w; 

• 	 ksztaJiowanie relacji mi~dzyludzkich, wartosci i cech osobowosciowych tj. tolerancja, 

zrozumienie, pomoc i wsp&praca; 

• 	 zapobieganie wykluczeniu spoJecznemu, wpJywowi patologii sporecznych oraz zmniejszenie 

ryzyka uzaleznienia od Internetu poprzez pobyt na zaj~ciach treningowych; 

• 	 promocja Gminy labia Wola poprzez umieszczenie herbu gminy na strojach zawodnik6w 

unihokeja. 
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IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj koszt6w: 

Lp. Rodzaj koszt6w16) 
'" i 
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Koszt 
catkowity 

(wzl) 

ztego 
do pokrycia 
z wnioskowanej 
dotacji (w zl) 

z tego z finansowych 
srodk6w w/asnych, 
srodk6w z innych 
zr6del , w tym wplat 
i oplat adresat6w 
d· r 17)za anla pub Icznego 

(wzl) 

Koszt do pokrycia 
z wk/adu osobowego, 
w tym pracy 
spo/ecznej czlonk6w 
i swiadczen 
wolontariuszy (w zl) 

I 

Koszty merytoryczne 16) 
po stronie Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego 
"J6zefina"19): 
• zakup stroj6w sportowych 

i sprz~u do cwiczen 
og61norozwojowych 

• organizacja trening6w sekcji 
unihokeja 

120 35 
1 

godz. 

3000,00 

4200,00 

3000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4200,00 

II 

Koszty obslugi20
) zadania 

publicznego, w tym koszty 
administracyjne po stronie 
Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego "J6zefina,,19) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III 

Inne koszty, 
w tym koszty wyposazenia i 
promocji po stronie 
Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego "J6zefina,,19) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

IV OgO/em: 7200,00 3000,00 0,00 4200,00 

2. Przewidywane zr6dla finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 3000 zt 41,67 % 

2 Srodki finansowe wtasne 17) 0,00 zl 0% 

3 Srodki finansowe z innych zr6det ogrnem (srodki finansowe wymienione w 
pkt.3.1-3.3)11) 

0,00 zt 0% 

3.1 wptaty i optaty adresat6w zadania publicznego 17) 0,00 zt 0% 

3.2 
srodki finansowe z innych zr6det publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje 

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, 
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych) 17) 

0,00 zt 0% 

3.3 pozostare17 O,OOzt 0% 

4 
Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna 

czronk6w) 
4200,00 zt 58,33 % 

5 Ogorem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 7200,00zt 100% 
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3. Finansowe srodki z innych zr6def publicznych21 
) 

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finans6w publicznych 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

Kwota srodk6w 
(wzl) 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

Intormacja 0 tym, czy 
wniosek (oterta) Termin rozpatrzenia 
o przyznanie srodk6w - w przypadku 
zostal (-a) rozpatrzony(-a) wniosk6w (otert) 
pozytywnie, czy tei: nie nierozpatrzonych 
zostal(-a) jeszcze do czasu zlozenia 
rozpatrzony( -a) niniejszej oterty 

TAKlNIE'} nie dotyczy 

TAKlNIE'} 

TAKlNIE" 

TAKlNIE" 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

Uwagi, !d6re mogq miec znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

Nie dotyczy 

v. Inne wybrane infonnacje dotyc~ce zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22
} 

Przy realizacji zadania uczestniczyt b~dzie Pan Marcin t~cki, absolwent Wyzszej Szkoty 

Zawodowej w zakresie wychowania fizycznego, zatrudniony w Gimnazjum im. J6zefa 

Chetmonskiego w J6zefinie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, posiadajqcy 

uprawnienia instruktora unihokeja upowazniony do prowadzenia zaj~c z dziecmi i mtodziezq. 

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferent6w1
} przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23

} 

Sala gimnastyczna, w kt6rej odbywajq si~ treningi spotkania druzyny unihokeja 

oraz pomieszczenia do przechowywania sprz~tu i stroj6w uzyczone przez Gimnazjum 

im. J6zefa Chetmonskiego w J6zefinie. 

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju 

(ze wskazaniem, !d6re z tych zadan realizowane byty we wspOtpracy z administracjq publicznq). 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy nJ6zefinan realizowat zadania publiczne w zakresie dziatan 

sportowych i opiekunczo wychowawczych dla dzieci i mtodziezy z rodzin zagrozonych 

wykluczeniem sporecznym (w latach 2008 r., 2009 r., 2010 r.) oraz w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej (2011 r., 2012 r. i 2013 r.). Wsparcia finansowego na realizacj~ 

w/w zadan udzielita Gmina Zabia Wola. 

4. Informacja, czy oferenUof.erenci 1
} przewiduje(-q) zlecac realizacj~ zadania publicznego w trybie, 

o kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie. 
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy nJ6zefinan nie przewiduje zlecania realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego w trybie, 0 kt6rym mowa wart . 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie . 

Oswiadczam (-y), te: 


1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosci potytku publicznego 


oferenta/oferentew1); 


2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) optat od adresat6w zadania; 


3) oferenUoferenci1) jesUsq1) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 16.10.2013 r .. ; 


4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 


i przekazywaniem danych osobowych, a takte wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, 


kt6rych te dane dotyczq, zlotyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie 


danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z p6zn. zm.); 


5) oferenUoferenci1) skladajqcy niniejszq ofert~ nie zalega (-jq)/2:alega( jq)1) z optacaniem naletnosci z tytulu 


zobowiqzan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoteczne 1); 


6) dane okreslone w cz~sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Krajo'H'jm Rejestrem Sqdowymlwlasciwq ewidencjq 1); 


7) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 


i faktycznym. 


UlKS "J6zefina" PREZES 
JQZEFlNA: UL MAZOWlECKA T· .. Utl<S ~ zefiila· ~ 

96-321 lABIA WOLA Krv<tv":l ~k ~ . .. ......... ........ .. . ... .. .. .... .. . .. .... ... ... 


(pod pis osoby upowaznionej 

tub podpisy os6b upowaznionych 


do skladania o5wiadczen woti w imieniu 

oferenta/oferent6w1) 


Data 16.09.2013 r. 

Zalaczniki: 
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdo'Nego, innego rejestru lub ewidencji24

) 

2. VII l3F2:ypadku 'N'jboru innego sl3osobu reW02:entacji podmiotew skladajqcyCA ofertQ wS13e1nq ni;!: 'Il'jnikajqcy Z 

Krajowego Rejestru Sqdo' ....ego lub innego wlasciwego rejestru dokument l30twierdzajqcy upow8Znienie do 
dzialania w imieniu oferenta( e' ....). 

Poswiadczenie ztotenia oferti5) 

WPt.YN~lO 
Urzqd Gminy Zabia Wola 

i013 -09- 1 G 

Adnotacje urz~dowe25) 
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I) Niepotrzebne skreslie. 

2) Rodzajem zadania jest jedno lub wiycej zadall publicmych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. 0 dzialalnoSci poZytku pUblicznego i 0 wolontariacie. 

3) KaZdy z oferentow skladajllcych oferty wspolnll przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dollle-Lajll wlaSciwe 

~la. 
) Forma prawna oznacza fonny dzialalnosci organizacji pOzaITlldowej, podmiotu, jednostki organizaC}jnej 


oicresloflll na podstawie obowi¥Ujllcych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne dzialajllce na podstawie przepisow 0 stosunku PaIistwa do Kosciola Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku PaIistwa do innych koSciolow i zwi<¢cow wyznaniowych 

oraz 0 gwarafl(jach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli icb cele statutowe obejmujll prowadzenie dzialalnosci 

poZytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straZe pozarne oraz inne. NaleZy zaznaczye 

odpowiednill fonny lub wpisae innll. 

5) Podae nazwy wlaSciwego rejestru lub ewidencji. 

6) W zalemosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstaI. 

7) Osiedie, solectwo lub inna jednostka pomocnicza Wypelnienie nie obowi<¢cowe. NaleZy wypelnie 

jeZeli zadanie publiczne proponowane do realizagi rna bye realizowane w obrybie danej jednostki. 

8) Nie wypelniae w przypadku miasta stolecznego Warszawy. 

9) Dotyczy oddzialow terenowych, plac6wek i innych jednostek organizaC}jnych oferenta NaleZy wypelnie 

jesli zadanie rna bye realizowane w obrybie danej jednostki organizaC}jnej. 

10) NaleZy okreslie czy podstawll Sll zasady oicres1one w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna 

podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej. 

II) Wypelnie tylko w przypadku ubiegania siy 0 dofinansowanie inwestycji. 

12) Opis musi bye spojny z hannonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp61nej - naleZy wskazae 

dokladny podzial dzialaiJ. w ramach realizacji zadania publicznego miydzy sidadajllcynll oferty wspolnll
13) W hannonogramie naleZy podae terrniny rozpoczycia i zakonczenia poszczegolnych dzialaIi oraz liczbowe 

okreslenie skali dzialaIi planowanych przy realizagi zadania publicmego (tm. miar adekwatnych dla danego 

zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiycznie, liczba adresatow). 

14) Opis zgodny z kosztorysem. 


15) NaleZy opisae zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bydll trwale oraz w jakim stopniu realizaga 

zadania przyczyni siy do rozwi¥aDia problemu spolee-mego lub zlagodzi jego negatywne skutki. 

16) NaleZy uwzglydnie wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, 

wynagrodzeil. 

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 

18) NaleZy wpisae koszty bezposrednio zwi~e z celem realizowanego zadania publicznego. 

19) W przypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolllczajll do tabeli inforrnacjy 0 swoich osztach. 

20) NaleZy wpisae koszty zwi~e z obslugll i adrninistracjll realizowanego zadania, kt6re Z\\rj~e 

sll z wykonywaniem dzialaIi 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugll 

finansowll i prawnll projektu. 

21) WypeJnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6rym mowa 

w § 16 rarnowego wzoru umowy, stanowillcego zalllCznik nr 2 do rozpou.1jdzenia Ministra Pracy i Polityki 

Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyCZllcych realizacji 

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dotyczy jedynie oferty wspierania 

realizagi zadania publicznego. 

22) lnforrnage 0 kwalifikacjach os6b, kt6re b¢ll zatrudnione prz;y realizagi zadania publicznego, 

oraz 0 kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp61nej naleZy przypou-4dkowae zasoby kadrowe 

do dysponujllcych nimi oferent6w. 


23) Np. lokal, sprzyt, materialy. W przypadku oferty wsp6lnej naleZy przyporilldkowae zasoby rzeczowe 

do dysponujllcych nimi oferent6w. 

24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleZnie od tego, kiedy zostal 

wydany. 

25) Wypelnia organ adrninistracji publicznej. 
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Starostwo P . t.u GrcdzJsldcgc. 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. K~ciua.zk; 30, t I. 724 18 3~ 

WOK. 4221.5.1.2013 Grodzisk Maz. dnia 16.09.2013 r. 

WYCIl\G 

dotycz~cy 

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "J6zefina" 

Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje, iz w Ksiydze Ewidencyjnej dla 
Uczniowskich Klub6w Sportowych, prowadzonej przez Starosty Grodziskiego 
w poszczeg61nych rubrykach znajduj~ siy nastypuj~ce zapisy: 

Data wpisu: 27.07.2007 r. 

Nr ewidencyjny: 25 

Nazwa klubu: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "J6zefina" 
Siedziba, adres klubu: Gimnazjum im. J. Chelmonskiego w J6zefinie, ul. Mazowiecka 1 

96-321 Zabia Wola. 

Sklad Zarz~du: 

Prezes: - Krystyna Pietrzak 

Sekretarz: - Marcin L((cki 

Skarbnik: - Tomasz O((bny 


Czlonkowie: 
- Wojciech Kokoryk 
- Lucjan Stefanek 
- Marta Kokoryk 

Komisja Rewizyjna: 

- Anna Mucha 
- Izabela Krutkowska 
- Michal Kwiatkowski 

Data uchwalenia Statutu: 18.06.2007 r. 

http:K~ciua.zk


Zabia Wola, dnia 16.09.2013 r. 

ULKS "J6zefina" 
JOZEFINA. UL. MAZOWlECKA 1 

96-321 ZARIA WOI A 

OSWIADCZENIE 

Niniejszym oswiadczam, ze Uczniowski Ludowy Klub SportOWY "J6zefina" 

nie prowadzi dzialalnosci w celu osiqgania zysku. 

PREZES 
ULKS wJ6zeflna" 

~ 

K~na etrzak 

(podpis i piecz~c osoby upowaznionej) 



Uchwata nr 1/08 


Zarzctdu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "J6zefina" 


z dnia 16.10.2008 r. 


w sprawie upowaznienia prezesa i cztonka zarzctdu do podpisywania um6w 


Na podstawie § 20 Statutu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 

"J6zefina" przy Gimnazjum im. J6zefa Che!monskiego w J6zefinie uchwala si~ co 

nast~puje: 

§1 

Upowaznia si~ prezesa Krystyn~ Pietrzak oraz cz!onka zarzqdu Lucjana Stefanka 

do reprezentowania klubu i podpisywania um6w oraz rozliczania otrzymanych 

dofinansowan. 

§2 

Uchwa!a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Prezes 
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UlKS ",ozefiC:-ECAA 'i 
JOZEF\NA. UL. MAZIA..unLA STATUTQ6-321 lAB 't'tv 

UCZNIOSKIEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO JOZEFINA PRZY 
GIMNAZJUM W JOZEFINIE 

Rozdziall 

Nazwa, teren dzialania , siedziba i charakter prawny. 

§1. 

Uczniowski Ludowy KJub sportowy J6zefina przy Girnnazjum w J6zefinie zwany dalej 
" KLUBEM " jest stowarzyszeniem zrzeszaj<tcym uczni6w Girnnazjum w J6zefinie, 
rodzic6w, nauczycieli i sympatyk6w. 

§ 2. 

1. Teren dzialania Klubu powiat Grodziski oraz powiat Piaseczynski 
2. Siedzib<tklubujest Girnnazjum im. J6zefa Chetmonskiego w J6zefinie 

§ 3. 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytutu posiada osobowosc prawna 

§ 4. 

Klub dziala zgodnie z ustawa 0 kulturze fizycznej, ustawa -" prawo 0 stowarzyszeniach " , 
ustawa 0 systemie oswiaty oraz wlasnym statutem. 

§ 5. 

Klub uzywa piecz~ci, godla, flagi, barw, odznak i znak6w organizacyjnych zgodnie z 
obowi<lZUj<tcymi przepisami. 

Rozdzial2 

Cele i srodki dzialania 

§ 6. 

Celem klubu jest: 
UlK "jorefitilranowanie i organizowanie pozalekcyjnego zycia sportowego uczni6w w oparciu 0 

JOZEFINA. UL. MAZOWl.~~~bsci obiektowe i sprz~towe szkoly i gminy oraz 0 pomoc organizacyjn<t i 
96-321 tABlA W~terialn<l. rodzic6w i sympatyk6w Klubu. 

, 1. 'flRl1013 PREZES 
UlKS .J6zefina· 
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2. 	 AngaZowanie wszystkich uczni6w do r6Znorodnych form aktywnosci ruchowej gier i 
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawnosci i zainteresowan sportowych 

3. 	 Uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze dzialania samorz<tdu 
terytorialnego i poza nirn 

4. 	 Organizowanie zaj~6 sportowych dla uczni6w szkoly w celu wszechstronnego 
rozwoju ich sprawnosci fizycznej i umyslowej 

5. 	 Organizowanie dzialalnosci sportowej ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem funkcji 
zdrowotnej 

6. 	 Organizowanie uczniorn wszystkich klas r6Znorodnych form wsp6lzawodnictwa 
sportowego 

7. 	 Ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w 
realizacji zadail sportowych Klubu 

§ 7. 

Klub opiera swoja dzialalnose przede wszystkim na spolecznej pracy swoich czlonkow i 
dzialaczy oraz pomocy rodzicow, uczni6w. ' 

§ 8. 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we wspoldzialaniu z dyrektorem szkoly, rada 
rodzicow, klubami sportowymi, wladzami samorz<tdowyrni i sportowymi 

Rozdzial3 

Czlonkowie, ich prawa i obowhlzki 

§ 9. 

Czlonkowie Klubu dziel<t si~ na: zwyczajnych i wspieraj<tcych 

§ 10. 

1. 	 Czlonkowie zwyczajni Klubu rnog<t bye uczniowie szkoly, w ktorej Klub rna swoja 
siedzib~, rodzice i nauczyciele, ktorzy zloli\. pisemn<t deklaracj~, zaplac<t wpisowe i 
zostan<t przyj~ci przez Zarz<td Klubu. 

2. 	 Maloletni mog<t bye czlonkami Klubu za zgod<t ich przedstawicieli ustawowych 

§11. 

Czlonkowie zwyczajni maja prawo do: 

1. 	 Uczestnictwa w walnych zebraniach Klubu z biemyrn i czynnym prawem wyborczym, 
2. 	 Zglaszanie propozycji i wniosk6w wobec Klubu 
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub, 

UL....:!t "j04enKa)rzys~ia z wszystkich urz~dzen Klubu za zasadach okreslonych przez Zarz<td 

JOZEFlNA, Ul MAZ~ 
96-321 ZA~~ \Ife~zystanie z innych uprawnien okreSlonych przez Zarz<td Klubu 
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§ 12. 

Czlonkami wspieraj'l.cymi mog'l. bye osoby fizyczne i prawne, kt6re popieraj'l. cele Klubu, 
zostan'l. przyj«ci przez ZarZ'l.d i zadeklaruj'l. pomoc material no - finansow'l. dla Klubu. 

§ 13. 

Czlonkowie wspieraj'l.cy maja prawo do: 

1. 	 uczestniczenia bezposrednio lub przez swoich delegat6w w Walnych Zebraniach Klub 
2. 	 zglaszania wniosk6w i propozycji wobec Wladz Klubu 
3. 	 korzystania z innych uprawnien okreslonych przez ZarZ'l.d klubu 

§ 14. 

Do obowi¢6w czlonk6w Klubu nalety: 

1. 	 Branie czynnego udzialu w dzialalnosci Klubu 
2. 	 Przestrzeganie postanowien Statusu i uchwal wladz Klubu, 
3. 	 Godne reprezentowanie barw Klubu 
4. 	 Placenie skladek na zasadach ustalonych przez walne zgromadzenie Klubu 

§ 15. 

Czlonkowstwo w klubie ustaje poprzez: 

I. 	 Dobrowolne wysqpienie zgloszone na pismie do Zarz'l.du, 
2. 	 Skreslenie z listy czlonk6w uchwal'l. ZarZ'l.du w przypadku: 

a/ Umyslnego naruszania postanowien statutu 
bl Nie branie udzialu w dzialalnosci statusowej Klubu przez okres kadencji 

3. 	 Dzialania na szkod« Klubu 
4. 	 Rozwi~e si« Klubu 

Rozdzial4 

Wladze KJubu 

ULkS "Jozefina" 
jOZEFINA, UL MAZOWlECKA 1 § 16 

96-321 lA81A WOLA 

1. Wladzami Klubu S'l.: 

a/ Walne Zgromadzenie KJubu 

b Zarz'l.d 

cl Komisja Rewizyjna 
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2.Kadencja Wladz trwa 4 lata. Wyb6r Wladz nast~puje w glosowaniu tajnym lub jawnym 
w zaleznosci od decyzji Walnego Zebrania Klubu. 
3. 	 Uchwaly wszystkich WIadz Klubu zapadaj<t zwyk1<t wi~kszosci<t glos6w 0 ile 


postanowienie statutu nie stanowi<t inaczej. 


§ 17 

1. 	 Najwyzsz<t wladz<t Klubu jest Walne Zgromadzenie Czlonk6w, moze bye zwyczajne i 
nadzwyczajne 

2. 	 Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze Klubu, zwolywane jest przez 

ZafZ<\.d raz na dwa lata 


3. 	 Walne zebranie Sprawozdawcze zwolywane jest przez ZafZ<\.d raz na dwa lata 
4. 	 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez ZarZ<td Klubu: 


11 z wlasnej inicjatywy 

21 na wniosek Komisji Rewizyjnej 

31 na wniosek 1/3 og6lu czlonk6w 


5. 	 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu odbywa si~ nie p6i.niej niz w ci<tgu 
miesi<tca od zlozenia wniosku lub podj~cia uchwaly i obraduje nad sprawami dla 
kt6rych zostalo zwolane. 

§ 18 

1. Do wy1<tcznej kompetencji walnego Zgromadzenia Klubu nalezy: 

a/ Uchwalania program6w sportowej, organizacyjnej i finansowej dzialalnosci Klubu 
bl Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdaiJ. ZarZ<tdu i Komisji Rewizyjnej, 
cl Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ZafZ<tdu Klubu 
dI Wyb6r Zarz,,\du i Komisji Rewizyjnej 
el Podejmowanie uchwal 0 zmianie statutu lub rozwi¥afi.ie Klubu 
fl U stalanie wysokosci i trybu placenia sldadek uczniowskich 
g/ Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego 

Zebrania Klubu 

2. Walne Zgromadzenie Klubujest prawomocne w pierwszym terrninie przy obecnosci co 
najmniej Yl czlonk6w uprawnionych do glosowania, a w drugim terenie bez wzgl~du na licz~ 
obecnych, 0 ile terrnin ten byl podany w zawiadomieniu. 

3.W Walnym Zgromadzeniu Klubu mog<t brae udzial z glosem doradczym osoby 

zaproszone przez ZaI"Z¥i 


§ 19. 

1. 	 ZarZ<td Klubu sk1ada si~ z 6 czlonk6w wybranych przez Walne Zgromadzenie Klubu, 
kt6ry sposr6d siebie wybiera Prezesa, Sekretarza i Skarbnika 

2. 	 Zebranie ZarZ<tdu Klubu odbywaj<t si~ w miar~ potrzeb, nie rzadziej nizjeden raz na 
rok. 

3. 	 Do waZnosci uchwaly Zarz<tdu Klubu koniecznajest obecnose co najrnniej Ylliczby 
czlonk6w, w tym Prezesa lub Sekretarza 
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4. 	 W okresie pomi~dzy posiedzeniami ZaJ:"Zqdu jego uprawnienia przysruguj<\. Prezesowi 
dzialaj<\.cemu wsp61nie z sekretarzem i skarbnikiem 

§ 20 

Do kompetencji ZaJ:"Zqdu Klubu nalezy kierowania biez~c<\. dzialalnosci<\. Klubu Wokresach 
pomil(dzy Walnym Zgromadzeniem, a szczeg61nosci: 

1. 	 Reprezentowanie Klubu na zewn<\.trz i dzialanie w jego imieniu, 
2. 	 Wykonanie uslug Walnego zebrania Klubu 
3. 	 Uchwalenie okresowych plan6w dzialania i preliminarzy budZetowych, 
4. 	 Powolywanie i rozwi<\Z}'Wanie kornisji problemowych, 
5. 	 Przyjmowanie i skreslanie czlonk6w, 
6. 	 Za.mtdzanie maj<\.tkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowi~j<\.cymi przepisami, 
7. 	 Skladanie sprawozdania z dzialalnosci<\. Klubu 

§ 21 

1. 	 Czlonek Zarz<\.du Klubu moze byc zawieszony w czynnosciach lub odwolany ze 
skladu ZarZ<\.du, jesli nie wykonuje przyjl(tych obowi'l:Zk6w, dziala niezgodnie ze 
statutem b<\.dz winny spos6b zawi6dl zaufanie czlonk6w Klubu 

2. 	 Uchwall( 0 zawieszeniu w czynnosciach lub odwolaniu czlonka Zarz<\.du podejmuje 
Zarz<\.d wil(kszosci<\. glos6w przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do 
glosowania. 

3. 	 USunll(ty lub zawieszony czlonek ZarZ<\.du rna prawo odwolania sil( do Walnego 
Zgromadzenia Klubu w ci<tgu 30 dni od podjl(cia uchwaty 0 usunil(ciu lub 
zawieszeniu. 

§ 22 

1. 	 Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj<\.cym caloksztalt dzialalnosci Klubu 
2. 	 Komisja Rewizyjna sklada sil( z 3 czlonk6w wybieranych przez Walne Zebranie 

Klubu. Liczbl( czlonk6w Komisji Rewizyjnej ustala kaZdorazowo Walne Zebranie 
Klubu 

3. 	 Komisja wybiera ze swego grona PrzewodnicZ<\.cego i Sekretarza 
4. 	 Komisja Rewizyjna dziala w oparciu 0 regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Klubu 
5. 	 Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej naleZy: 

aJ przeprowadzenie okresowych kontroli dzialalnosci statutowej i finansowej 
Klubu 
bl wydawanie zlecen pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybien w 
dzialalnosci, okreslenie tennin6w oraz sposob6w ich uSunll(cia, 
cl skladanie sprawozdail z caloksztaltu swej dzialalnosci na Walnym 
Zgromadzeniu Klubu oraz stawianie wniosk6w 0 udzielenie lub odmowl( 
udzielenia absolutorium ustl(puj<\.cemu .larz<tdowi 
dJ skladanie zastrzezen w stosunku do projektowanych uchwal, postanowien i 

U U " ;' jozetlnalf przedsil(wzil(c Zarz<\.du, jesli komisja dojdzie do wniosk~ ze spowoduj<\. one lub 
/)ZEFINA. UL.MAlOWlE~4. spowodowac nieprawidlowosci w dzialaniu Klubu, 

96-321 lABIA W0lAel wystl(powaniem z z<\.daniem zwolania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Klubu, wzgll(dnie z wnioskiem 0 zwolanie posiedzenia Zarz<\.du w 
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przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem b'ldi: istotnymi 
interesami Klubu dzialail ZarZ1\du, 

§ 23. 

1. 	 Czlonek Komisji Rewizyjnej moze bye zawieszony w czynnosciach Ilub o'dwolany z 
jej skladu, jezeli nie wykonuje przyjC(tych obowi¥k6w, dziala niezgodnie ze statutem, 
b'ldz inny spos6b zawi6dl zaufanie czlonk6w Klubu. 

2. 	 UchwalC( 0 zawieszeniu w czynnosciach lub odwolaniu czlonka Komisji Rewizyjnej 
podejmuje Komisja Rewizyjna zwykl'l wiC(kszosciCl. glos6w przy obecnosci wszystkich 
uprawnionych do glosowaniu. 

3. 	 Odwolany lub zawieszony czlonek Komisji Rewizyjnej rna prawo odwolac siC( do 
Walnego Zgromadzenia Klubu w tenninie 30 dni podjC(cia uchwaly 0 odwolaniu lub 
zawieszeniu 

§ 24. 

W przypadku powstania wakatu w ZarZCl.dzie lub Komisj i Rewizyjnej wladzom przysluguje 
prawo dokooptowania nowych czlonk6w Klubu. Liczba os6b dokooptowanych nie moze 
przekroczye odpowiednio 2/3 i 113 przychodZCl.cych z wyrobu. 

Rozdzial5 

Wyroznienia i kary 

§ 25 

1. 	 Za aktywny udzial w realizacji dzialan Klubu przyznawane sCl. wyr6znienia i nagrody. 
2. 	 Zasady oraz tryb przyznawania wyroznien i nagr6d okres}a regulamin uchwalony 

przez zarZCl.d Klubu. 

§ 26 
1. 	 W razie naruszenia postanowien statutu lub uchwal wladz Klubu - ~dowi 

przysluguje - zgodnie z regularninem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu
prawo wymierzenia nastC(pujCl.cych kar: 

a/ upomnienie 

b/nagany 

cl zawieszenia w prawach czlonka na okres 12 miesiC(cy 

d/ wykluczenia 


2. Od uchwaly ZafZ<l.du 0 ukaraniu, czlonkowi Klubu przysluguje prawo odwolania siC( 
do Walnego Zgromadzenia w tenninie 30 dni. 

1. 	 Uchwala Walnego Zgromadzenia Klubu 0 ukaraniu jest ostateczna. 
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Rozdzial6 

Maj~tek i fundusze Klubu 

§ 27. 

1. 	 Na majcttek Klubu skladajct si~ nieruchomosci, ruchomosci oraz fundusze 
2. 	 Na fundusze Klubu skladajct si~: 

a/ skladki czlonkowskie 
bl darowizny i zapisy 
cl dotacje na zadania zlecone przez samorZ'l.d terytorialny 
d/ dotacja na zadania pailstwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi 
el dochody z majcttku 
fl dochody z dzialalnosci gospodarczej 
g/ inne wplaty 

Dla waZnosci oswiadczen w zakresie praw, podejmowania zobowictzail majcttkowych oraz 
udzielenia pelnomocnictwa wymagane Sct podpisy dw6ch os6b sposr6d nast~pujctcych: Prezes 
i skarbnik lub upowai:niony czlonek ZarZ'l.du. 

Rozdzial7 

Zmiana statutu i rozwi~zanie KJubu 

§ 28. 

Zmiany statutu Klubu wymagajct uchwaly Walnego Zgromadzenia Klubu podj~tej 
wi~kszoscict 2/3 glos6w przy obecnosci co najrnniej polowy uprawnionych do glosowania. 

§ 29. 

1. 	 Rozwictza,nie si~ Klubu moze nasl<tPie na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia 
Klubu podj~tej zwyklct wi~kszoscict glos6w przy obecnosci co najrnniej polowy 
uprawnionych do glosowania. 

2. 	 Uchwala 0 rozwictzani si~ Klubu okresla tryb likwidacji oraz cel najaki rna bye 
przeznaczony majcttek. 	 PRE Z E S 
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Lista Zawodnik6w ULKS "J6zefina" z terenu Gminy Zabia Wola 

Sekcja unihokeja: 

1. Adamczyk Mateusz 

2. Batut Adrian 

3. Chidzinski Karol 

4. Kruk Grzegorz 

5. Kruk tukasz 

6. Suchecki Mateusz 

7. Majewski Piotr 

8. Satanski Przemystaw 

9. t~ckiJakub 

10. Marchlewski Kacper 

11 . Matecki Mariusz 

12. Ridel Filip 

13. Zi6tkowska Daria 

14. Opatka Aleksandra 

15. Dunaj Katarzyna 

16. Kotacinska Natalia 

17. Wojdalska Katarzyna 

18.Grabowska Paulina 

19.Stankiewicz Karolina 

20. Sowalska Margerita 

21. Patrycja Marchlewska 

22. Batut Damian 

23. Czaplarski Damian 

24. Gajda Szymon 

25. Laskowski Mateusz 

26. Rusinowski Hubert 

27. Suchecki Sebastian 

28. Zawistowski Kamil 

29. Majewski Jakub PREZES 
ULKS .16zefina· 
~~ 
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Sprawozdanie sekcji unihokeja za rok 2012 

Treningi odbywaty si~ w sali gimnastycznej Gimnazjum im. J6zefa Chetmonskiego 
w J6zefinie 4 razy w tygodniu po 2 godziny oraz w soboty 5 godzin. 

Zawodnicy uczestniczyli w obozie sportowym w Ostrof~ce w dniach 19-25.07.2012 r. 

Druzyna unihokeja brata udziat w nast~pujClcych zawodach: 

1. 07.01.2012 r. - Warszawa Ursus - sparing z druzynq z Ursusa 
2. 14-15.01.2012 r. - Warszawa Mokot6w - Mistrzostwa Polski Junior6w Starszych 
3. 27-28.01.2012 r. - toch6w - Mistrzostwa Polski Junior6w Junior6w Starszych 
4. 05.02.2012 r. - Bedlno - Turniej Unihokeja 0 Puchar Prezesa GKS-u Bedlno 
5. 08.02.2012r. - J6zefina - Powiatowe Zawody Unihokeja Dziewczqt 
6. 09.02.2012r. - J6zefina - Powiatowe Zawody Unihokeja Chropc6w 
7. 11-12.02.2012 r. - toch6w - II Tumiej Eliminacyjny Junior6w MJodszych 
8. 21.02.2012 r. - Warszawa - Mistrzostwa Warszawy w Unihokeju Chropc6w 
9. 24.02.2012 r. - Warszawa - Mistrzostwa Warszawy w Unihokeju Dziewczqt 
10. 15.03.2012 r. - tomianki - Mi~dzypowiatowe Zawody Unihokeja Chropc6w 
11 . 16.03.2012 r. - Radziejowice - Mi~dzypowiatowe Zawody Unihokeja Dziewczqt 
12.20.03.2012 r. - Warszawa Mokot6w - Mistrzostwa Polski Junior6w Starszych 
13.31.03-01 .04.2012 r. - toch6w - Tumiej POWinarowy Mistrzostw Polski 
14.14.04.2012 r. - Warszawa - Sparing z druzynq z Warszawy 
15.20- 21.04.2012 r. - Orzysz - Tumiej 0 Puchar Mazur 
16.28-29.04.2012 r. - Niechanowo - Og61nopolski Turniej Unihokeja 
17.11-12.05.2012 r. - K~bJowo - FinaJ Mistrzostw Polski Junior6w MJodszych 
18.31.05.1.06.2012 r. - Milan6wek - Mazowieckie Igrzyska MJodziezy Szkolnej 
19.02-03.06.2012 r. - Milan6wek - Mazowieckie Igrzyska MJodziezy Szkolnej 
20.15.09.2012 r. - Jarocin - Og61nopolski Turniej Unihokeja 
21.13-14.10.2012 r. -toch6w- Mistrzostwa Polski Senior6w 
22.20-21.10.2012 r. - toch6w - Mistrzostwa Polski Senior6w 
23.25.10.2012 r. - Zielonka - Mistrzostwa Polski Junior6w Starszych 
24. 28.10.2012 r. - Orzysz - Og61nopolski Tumiej Unihokeja 
25. 29.10.2012 r. - J6zefina - II Tumiej Unihokeja 0 Puchar W6jta Gminy labia Wola 
26. 03.11 .2012 r. - Zielonka - I tumiej eliminacyjny do finaru grupy A 
27. 17.11 .2012 r. - Zary - Mistrzostwa Polski Senior6w 
28. 24.11 .2012 r. toch6w - Mistrzostwa Polski Junior6w Starszych 
29. 01 .12.2012 r. - Zielonka - II turniej eliminacyjny do finaJu grupy A 
30. 02.12.2012 r. - toch6w - Turniej 0 Puchar W6jta Gminy toch6w 

31.15.12.2012 r. - t6dz - Mistrzostwa Polski Senior6w 


Pozyskane srodki: 

Przekazane srodki 

Urzqd Gminy w Zabiej Woli 
15817,13 

przejazd na zawody i zakup sprz~tu 
sportowego 

BS Nadarzyn 2000,00 

Zawodnicy 
3800,00 

dopJata do pobytu na obozie oraz opJaty 
dla s~dziego i opieki medycznej 

Mazowieckie Zrzeszenie LZS 4500,00 przejazd na zawody 



Stowarzyszenie "Szansa" 
2 000,00 

dofinansowanie do pobytu na obozie 
sportowym 

Trener Marcin t~cki 20000,00 prowadzenie trening6w - wolontariat 

sponsorzy 
17000,00 

przejazdy na zawody, koszty udziaru w 
zawodach 

Razem 65117,13 

Koszty: 

Rodzaj koszt6w kwota 

Pobyt na obozie sportowym 5000,00 

Przejazdy na zawody 24102,00 

Prowadzenie zaj~c - wolontariat 20000,00 

Udziaf w zawodach i licencje 4409,10 

Zakup sprz~tu 9,561,13 

Razem 63072,23 

Osi~gni~cia zawodnik6w w roku 2012 

juniorzy mlodsi 

IX miejsce w Mistrzostwach Polski 

I miejsce w Mistrzostwach Warszawy 

II miejsce w II Turnieju Eiliminacyjnym Junior6w Modszych 

IV miejsce w I Turnieju Eliminacyjnym Junior6w Mfodszych 

I miejsce na Mi~dzypowiatowych Gimnazjlanych Zawodach Unihokeja 

I miejsce na Og61nopolskim Tumieju w Beldnie 

I miejsce w Powiatowym Gimnazjalnym Turnieju Unihokeja 

I miejsce na Tumieju Barb6rkowym w tomiankach 

II miejsce na Orugim Tumieju Eiliminacyjnym Mistrzostw Polski 

IV miejsce na Pierwszym Tumieju Eliminacyjnym Mistrzostw Polski 

juniorki mlodsze 

II miejsce na Mi~dzypowiatowych Gimnazjalnych Zawodach Unihokeja 

I miejsce na Powiatowych Gimnazjalnych Zawodach Unihokeja 
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