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Zat^czniki do rozporz^dzenia 
Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Po^ku 
Publicznego z dnia 24 pazdziemika 2016 r. (poz. 2055)

Urzqd Marszatkowski 
Wojewddztwa Doino^i^skiego we Wrodawiu 

KANCELARIA OGOINA

wpWo 04-10" 2019
Zaf^cznik nr 1RPW/94703/2019 P 

Data;2019-10-04 godi.]\oit laiqcznikow

Podpis WzdR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetnlanla ofeity:
OfertQ nalezy wypefni^ wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszaonymi przy poszaegdinych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczente gwiazdkq, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreilid niewtaiciw^ odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidtow^. Przyktad:

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa Dolno^lqskiego 
ui. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-24 
50-411 Wroclaw
Wojewddztwo Dolno^lqskie______________________

1. Organ administracji pubiicznej, 
do ktdrego jest adresowaria oferta

Wspieranie i upowszechnianie kuftury fizycznej.2. Rodzaj zadania pubNanego^’

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu^

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Boleslawiec
ul. Kilinskiego 5A/14, 59-700 Boleslawiec
Rejestr Uczniowskiego Klubu Sportowego - UKS numer 25.
Tel: 531 623 695
E-mail: g.kmiecik@footballacademy.pl 
NIP 612-185-64-01 
REGON 363181859
https://www.footbailacademv.pl/890=Boles%C5%82awiec=oddzial-szkolka-pilkarska

2. Dane osoby upowaznionej do skladania 
wyja^nieh dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronianej)

Prezes UKS-Grzegorz Kmiecik 
Nr tel-531623 695
Adres e-mail-g.kmlecik@football3cademy.pl

.6% ,

III. Zakres rzeaowy zadania publicznego
CYKL HALOWYCH TURNIEJbW PItKARSKICH DLA DZIECI W WIEKU 5-11 LAT1. Tytul zadania publicznego

^ata 
rozpoczecia

>’ ' 30.10.2019 r. Data
zakohczenia

31.12.2019 r.2)2. Termfn realizacji zadania publicznego

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

I ) Rodza) zadania zawiera si^ w zakresie zadah okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici 
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).

Termin realizacji zadania nle moze byd dtuzszy niz 90 dni.2 )

Uczniowski Klub Sportowy 
Football Academy toleslawiac
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CykI turnlejow halowych z UKS Football Academy BOLEStAWlEC polega na zorganizowaniu 16 turniejdw w 6 kategoriach 

lA/iekowych dia zaproszonych druzyn z catego wojewddztwa dolnosl^skiego oraz gosci z Czech i Niemiec. Rozgrywki 

30zwol^ nam porownac poziom sportowy zawodnikdw z rdznych regionow wojewodztwa. Przy oi^anizacji podobnegc 

cykiu w 2016, 2017 i 2018 roku (cykie sMadafy sIq od 8 do 12 turnlejow) wzi^ty udziat druzyny z takich mlast Jak 

3oleslawiec, Lubin, ^wldnlca, Polkowice, Gtogow, Szprotawa, Lwdwek ^l^ski, Zagah, Legnica, Chojnow, Bogatynia, 

^orzelec, Sroda SIqska, Wroclaw, Walbrzych, Dzierzoniow, Piechowice, Jelenia Gdra, Kamienna G6ra, Krosno 

Odrzahskie, Jawor, Wleh, Leszno, Gryfow ^l^ski, Lubah, Goerlitz i Laubusch. Dzi^ki pianowanemu zwiQkszeniu cykiu 

lA^dtuzonym czasle realizacji zadania b^dziemy mieti mozliwosc zaproszenia Jeszcze wi^kszej iloki druzyn z wtqczeniem 

IV cykI dru^n z Czech i Niemiec.

pianowane Jest zorganizowanie 16 turniejbw pHkarskich w 6 kategoriach wiekowych 2008-2014:

Hala sportowa w Bolestawcu ul. Jana Pawla II 38C:

16.11.2019 r. - turniej dIa dzieci z rocznika 2008

16.11.2019 r. - turniej dIa dzieci z rocznika 2009

17.11.2019 r. - turniej dIa dzieci z rocznika 2010

17.11.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2011

Hala sportowa we Lwowku ^Iqskim al. Wojska Polskiego lA:

30.11.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2012

30.11.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2013

1.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2014

1.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2008 

Hala sportowa w Bolestawcu ul. Jana Pawta It 38C:

14.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2009

14.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2010

15.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2011

15.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2012

Hala sportowa we Lwowku ^l^skim al. Wojska Polskiego lA:

21.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2013

21.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2014

22.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2008

22.12.2019 r. - turniej dia dzieci z rocznika 2009

Organizacja rozgrywek pozwoli nam na porownanie poziomu sportowego dzieci z rdznych regionow Dolnego ^l^ska 

Celem zadania jest rowniez promowanie aktywnoki fizycznej, nauka wspotpracy w grupie jakq jest druzyna sportowa, 

motywacja do codziennej aktywnosci fizycznej, nauka zasad fair play oraz wytonienie wyrdzniaj^cych si^ zawodnikdw w

Ucmtowski Klub Sportowy



’rupach dzieci^cych w wojewodztwie dolnosiqskim. Integracja dzieci i mtodziezy z roznych srodowisk spofecznych 

'naj^cych wspolny cel jakim jest pHka nozna. Zadanie skierowane jest do mtodych pKkarzy w wieku od 5 do 11 lat 2 

catego wojewodztwa dolnosi^skiego oraz z Czech i Niemiec.

Planowanym miejscem realizacji turniejow jest Hala Sportowa Szkoty Podstawowej nr 2 we Lwowku ^l^skim, Al. Wojska 

Polskiego lA i Hala Sportowa Miejskiego Zespotu Szkol nr 2 w Bolestawcu ul. Jana PawJa II 38C. Obie hate spetniaj^ 

bvarunki rozgrywania turniejbw i gwarantujq mozliwo^d zgromadzenia na kazdym z wydarzeh wielu widz6w ze wzgl^di 

r>a trybuny ktore sq przy bolsku.

W kazdym turnieju planujemy udziat 6 druzyn co daje t^cznq liczb^ 96 dru^n czyli ponad 1000 uczestnikdw wraz 2 

trenerami, kierownikami i opiekunami zespotow w catym cykiu. Na kazdym turnieju zaktadamy obecnosc okoto 100-120 

'odzicow, kibicow i osob zainteresowanych nasz^ inicjatyw^ co daje liczb^ okoto 1600 osob w catym cykiu.

Z naszego cykiu skorzysta ponad 2500 mieszkahcow wojewodztwa Dolnosl^skiego w ramach 16 imprez sportowych 

[zawodnicy, opiekunowie, kibice).

Wktad osobowy UKS Football Academy BOLEStAWlEC b^dzie polegaf na wyznaczeniu koordynatora projektU; 

saplanowaniu i i obstudze wydarzeh przez cztonkow Uczniowskiego Klubu Sportowego. 

i/Vktad rzeczowy przeznaczony przez UKS FA BOLEStAWlEC do organizacji przedsi^wzi^cia:

- sprzQt sportowy, pitki, bramki, narzutki i znaczniki 0 wartoki 5000 zl

- sprzQt biurowy, laptop, drukarka 0 wartoki 7000 zt

4. Opis zaktadanych rezultathw realizacji zadania publlcznego
Planowany poziom osiagniecia 

rezultathw (waitok 
_________ docelowa)

Spos6b monitorowania rezultatdw / irodto 
informacji o osiqgniedu wskaznikaNazwa rezultatu

Obserwacja uczestnikdw zadania i 
bezpokednie rozmowy z nimi, komunikaty 
kohcowe. Wybbr najlepszej dru^ny w 
poszczegolnej kategorii. Wybdr najlepszego 
zawodnika kazdego zespotu.______________

Wszyscy uczestnicy zadania. 
(okoto 1000 osdb) Udziat w 
CO raz to wyzszych 
szczeblach rozgrywek od 
wojewddzkich po krajowe.

Porownanie poziomu sprawnoki 
fizyanej.

Wszyscy uaestnicy zadania. 
(okoto 1000 osob) Udziat w 
CO raz to wyzszych 
szaeblach rozgrywek od 
wojewodzkich po krajowe.

Obserwacja uczestnikhw zadania i 
bezpokednie rozmowy z nimi, komunikaty 
kohcowe.

Zaspokojenie potrzeb i poprawa 
warunkdw zycia.

Obserwacja uczestnikdw zadania i 
bezpokednie rozmowy z nimi, komunikaty 
kohcowe.

Wszyscy uczestnicy zadania. 
(okoto 1000 osdb) Udziat w 
CO raz to wyzszych 
szczeblach rozgrywek od 
wojewodzkich po krajowe.

^wiadomok regularnego podejmowania 
aktywnoki fizycznej.

Obserwacja uczestnikdw zadania i 
bezpokednie rozmowy z nimi, komunikaty

Wszyscy uczestnicy zadania. 
(okoto 1000 osdb) Udziat wKsztattowanie postaw Fair Play.

Uczniowski Klub Sportowry 
Football Aca^e^ Bolpstewtec
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kohcowe. Wyb6r wzoru Fair Play spoir6d 
uczestnikow wydarzenia.

CO raz to wyzszych 
szczebiach rozgrywek od 
wojewddzkich po krajowe.

Obserwacja uaestnikow zadania i 
bezposrednie rozmowy z nimi; komunikaty 
kohcowe.

Wszyscy uczestnicy zadania. 
(okoto 1000 os6b) Udziaf w 
CO raz to wyzszych 
szczebiach rozgrywek od 
wojewodzkich po krajowe.

Ksztatowanie postaw spotecznie 
porz^danych.

Obserwacja uczestnikdw zadania i 
bezposrednie rozmowy z nimi, komunikaty 
kohcowe.

Wszyscy uczestnicy zadania. 
(okolo 1000 osob) Udziat w 
CO raz to wyzszych 
szczebiach rozgrywek od 
wojewhdzkich po krajowe.

Wzrost aktywnosci ruchowej dzieci i 
mtodziezy.

Dokumentacja zdj^ciowa. Promocja 
medialna. Publikacje w mediach 
spotecznosciowych. Grafiki na plakatach 
wydarzenia, medalach, dyplomach i 
pucharach dia druzyn. Banery w czasie 
trwania wydarzenia.______________________

Promocja Wojewodztwa Doinosiqskiego. Osoby 
uczestnikhw 
(okoto 1000 osob)

obserwuj^ce
zadania

Uczniowski Klub Spoitowy 
Football /^adamy Bolestsniik 
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5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadczenia w realizacji dziatan planowanych w oferde oraz zasobdw, ktore b^d^ 
wykorzystane w realizacji zadania ■ , > , ; - . —>

^ Uczniowskim Klubie Sportowym Football Academy Bolestawiec realizujemy organizacj^ szkolenia oraz wydarzei^ 
sportowych od ponad 4 lat. Z kazdym rokiem bierze w nich udziat coraz wi^ksza liczba uczestnikow, a jako^ naszych 
dzialah jest na coraz wyzszym poziomie, zarazem zwi^kszaj^ sIq oczekiwania na coraz wi^kszq liczb^ organizowanych 
)rzez nas imprez o Jak najwyzszej randze i coraz szerszym zasi^gu oraz jeszcze wi^ksze projekty dia szkolonych przez nas 
zawodnikow. W 2016, 2017 i 2018 roku UKS Football Academy Bolestawiec otrzymat dotacjQ rowniez z tytutu organizacj 
szkolenia i roznych wydarzeh z Miasta Bolestawiec oraz Urz^du Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolno^l^skiego we 
lA/roctawiu. Dotacja wptyn^ta znaczqco na jakosc zorganizowanych Imprez sportowych i podniosta rangQ wydarzeh z racji 
dofinansowania.
Do^wiadczenie Jako UKS Football Academy Bolestawiec przydatne podczas realizacji niniejszego projektu z racji 
srganizowanego szkolenia sportowego, rekreacyjnego i wydarzeh sportowych:
Udziat w rozgrywkach ligi mtodzika w OZPN Jelenia Gora, oraz kategorii Zak i Oiiik w tumiejach DZPN Wroclaw. 
Organizacja imprezy sportowej pt. „MINI LIGA MISTRZOw 2015” w Bolestawcu pod honorowym patronatem Prezydenta 
t/liasta Bolestawiec.
Drganizacja imprezy sportowej pt. „MlNI EURO 2016” w Bolestawcu pod patronatem Pana Piotra Romana Prezydenta 
\1iasta Bolestawiec.
Drganizacja imprezy sportowej pt. „MINI LIGA MtSTRZ6W2017" w Bolestawcu pod patronatem Pana Piotra Romana 
^rezydente Miasta Bolestawiec.
Drganizacja Imprezy sportowej pt. „MINI MISTRZOSTWA SWIATA 2018” w Bolestawcu pod patronatem Pana Piotra 
Romana Prezydenta Miasta Bolestawiec.
Organizacja imprezy sportowej pt „MINI LIGA MISTRZdW 2019” w Bolestawcu pod patronatem Pana Piotra Romana 
^rezydente Miasta Bolestawec.
Organizacja imprezy sportowej pt 
lonorowym patronatem Prezydenta Miasta Bolestawiec.
Drganizacja imprezy sportowej pt. „ II BOLEStAWIECKA PRZEDSZKOLIADA PILKARSKA 2016" w Bolestawcu pod

patronatem
jOrganizacja imprezy sportowej pt. „ III BOLEStAWIECKA PRZEDSZKOLIADA PILKARSKA 2017” w Bolestawcu pod

Prezydenta
Drganizacja imprezy sportowej pt. „ IV BOLESLAWIECKA PRZEDSZKOLIADA PILKARSKA 2018” w Bolestawcu pod 
lonorowym patronatem Prezydenta Miasta Bolestawiec.
Organizacja imprezy sportowej pt „ V BOLESLAWIECKA PRZEDSZKOLIADA PILKARSKA 2019" w Bolestawcu pod

Prezydenta
iA/sp6torganizacja wraz z MOSiR Bolestawiec imprezy sportowej pt" BOLESLAWIECKA SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKA 2015”
i/Vsp6torganizacja wraz z MOSiR Bolestawiec imprezy sportowej pt"BOLESLAWIECKA SPARTAKIADA 
^RZEDSZKOLAKA2016"
iA/sp6torganizacja wraz z MOSiR Bolestawiec imprezy sportowej pt.”BOLESLAWIECKA SPARTAKIADA 
=»RZEDSZKOLAKA 2017”
i/Vsp6torganizacja wraz z MOSiR Bolestawiec imprezy sportowej pt.”BOLESLAWIECKA SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKA 2018"
Organizacja konkursu plastycznego pt."M6J PILKARSKI SWIAT” w Bolestawcu pod honorowym patronatem Prezydenta 
\1ia$ta Bolestawiec.
Drganizacja imprezy sportowej na rzecz Domu Dziecka w Bolestawcu pt. „ FOOTBALL ACADEMY POMAGA 2014” pod 
lonorowym patronatem Prezydenta Miasta Bolestawiec.
Drganizacja imprezy sportowej na rzecz Domu Dziecka w Bolestawcu pt „ FOOTBALL ACADEMY POMAGA 2015" pod

Prezydenta
{Organizacja imprezy sportowej na rzecz Domu Dziecka w Bolestawcu pt „ FOOTBALL ACADEMY POMAGA 2016" pod

Bolestawiec.
{Organizacja Imprezy sportowej na rzecz Domu Dziecka w Bolestawcu pt „ FOOTBALL ACADEMY POMAGA 2017” pod

Bolestawiec.

I BOLEStAWIECKA PRZEDSZKOLIADA PILKARSKA 2015" w Bolestawcu pod

Bolestawiec.Prezydenta Miastaronorowym

Bolestawiec.Miastapatronatemhonorowym

Bolestawiec.Miastapatronatemhonorowym

Bolestawiec.Miastapatronatemnonorowym

MiastaPrezydentapatronatemnonorowym

Prezydenta
Drganizacja imprezy sportowej na rzecz Domu Dziecka w Bolestawcu pt. „ FOOTBALL ACADEMY POMAGA 2018° pod 
lonorowym patronatem Prezydenta Miasta Bolestawiec.
Drganizacja charytatywnej imprezy sportowej pt. „ FOOTBALL ACADEMY POMAGA 2019” pod honorowym patronatem

Miasta
Drganizacja cykiicznej ligi pt. „ FOOTBALL ACADEMY REGIONAL LEAGUE” w Bolestawcu edycja wiosna-lato 2014 
esieh-zima 2014, wiosna-lato 2015, jesieh-zima 2015, wiosna-lato 2016, jesieh-zima 2016, wiosna-lato 2017, jesieh- 
:ima 2017, wiosna-lato 2018, jesieh-zima 2018, wiosna-lato 2019 - w ka2dej z edycjl ponad 500 uczestnikhw z catego 
Dolnego dl^ska.
Drganizacia Mistrzostw Polski Football Academy dIa wojewbdztwa dolnoSlaskiego, lubuskiego i wielkopolskieqo w 2013

Miastahonorowym patronatem

Bolestawiec.Prezydenta
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roku 2014 roku, 2015 roku, 2016 roku, 2017 roku, 2018 roku i w 2019 roku.
Drganizacja tumieju pifkarskiego „Powitanie Wakacji 2016° dia ponad 30 druzyn w kategorii wiekowej 4-12 lat. 
Organizacja letnich i zimowych PoHcolonii PHkarskich w latach 2014-2019.
Drganizacja letnich i zimowych obozdw sportowych w latach 2014-2019.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Wartoic Z innych 
irodet

Rodzaj kosztu Z dotacjiIp.
PLN

Zakup medali dIa uczestnikow zadania. 3500 3500 01.

800Zakup pucharow dia uczestnikow 
zadania.

800 02.

Zakup poczQstunku i napojdw dia 
uczestnikdw zadania.

1000 1000 03.

2000Zakup sprz^tu sportowego oraz 
gadzetdw._________________

2000 04.

Zabezpieczenie opieki medycznej. 1600 1600 05.

Zabezpieczenie obsady sqdziowskiej. 1600 1600 06.
Suma wszystktch kosztdw realizacji zadania 10500 8500 2000

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyl^cznie w zakresie dziaialnosci pozytku publicznego 
oferenta(-t6w);
pobieranie iwiadczert pieni^znych b^dzie si^ odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoici pozytku 
publicznego;
oferent* / ofcroncht sktadaj^cy niniejsza ofertQ nie zalega(-ja)* / aalega(44l* z optacaniem naleznoki z tytulu zobowi^zar^ 
podatkowych;

oferent* / oferenci* skiadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-jq)* 
ubezpieczenia spofeczne;
dane zawarte w cz^ki II niniejszej oferty zgodne z Krojow^m Rojcotrom Sqdowym^ / innq wtakiw^ ewidencjq*; 
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie zwi^zanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 
osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, osoby, ktorych dotycz^ te dane, zfozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

1)

2)

3)

optacaniem naleznoSci z tytutu sktadek na4)

5)
6)

7)

UczniowskI Klub Sportowy 
FoetbaU Academy Boleslawiac
............... //PREZES-/................ !i.40. 204Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osdb upowazntonych do sktadania oSwiadczeii 
woli w imieniu oferentow)

Ucinlowskl Klub Sportowy 
Football Academy Bolealawiee
ul.lQBMdego SA/14.59-700 Bdeslawiee 
NIP 612-165-64-01 REGON 363161859



BolesKiwiec, 14 gnidnla 2(MS r.
LiKS.4221.10.2018

ZASWIADCZENIE
& do Ewidencjii iscz^aiowskich kiuStow sportdwytb pa-owadzone^

pr7£z Starostf B^lcstawsecSuego

Na podstawie art. 217 § 2 pki 2 i art. 218 § I usta^vy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodek.';u 
post^pONvania adminisiTacyjncgo (tcksT jcdnolily Dz-U. z 2018 r. po7. 2096 z pozn. zm.) w zwi^^ku 
z art. 4 usi. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czcrwca 2010 roku o sporcie ((ck.st jcdnolhy Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1263 7 p6^. zm.) - z^wiadczam, ze z prowadzonej przez Starosi^ Bolcsiawicckicgo Ewidencjl 
uczntowskich fclubdw sportowych wynika, iz Dccyvjiv Slarosty Dolcshwieckiego z dnia 2 griidnia 
2015 r. - znaik FKS.4221.7.2015, wpisano pod nr 25 stowarzyszenie kultury fij^czncj pod naz\v%:

UcznEowsSd Klub Sfportowy n^ooUb^Bf Academy” Bolcslawiec

Dane wynikaj^ce z provvadzoncj cwidcncjl:
- tcrcnem dzialania Klubu jiist ol>szjir Rzeczpospolitej Polskiej,
- sicdziba Klubu mie^ci si^ w Qolcslawcu,
- Klub nic provvadn dzialalnosci gospodarczcj,
- Klub posiada osobowo^c prawn^.

Od dnia 10 grudnia 2018 r. fiinkcj^ w Zarzi|dzie pelni^:
- Prczcs,
- Sekretarz,
- Czlonek.

- Grzcgorz Kmiecik
- Marcin Sawczak
- ioUinla Sawczak

Aklualny sklad Komisji Rcwizyjnej: 
> Eukasz Mazurek
- Joanna Kmiecik
- Henryk Mazurek

- PrzewodnicT^cy,
- Czlonek,
- Czlonek.

Dla wa2no^i oSw'iadczen w zakrcsic podejmowania zobowl^n maj^tkowych
oraz udzielenia pelnomocniciw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prczcs,

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnic z art. 2 ust. I pki. 1) lit. g) ustawy z dnia 16.11.2006 r. 
0 optecie skarbowej (tekst jcdnolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z pozln. zm.).

. Zaiwiadczenie wydajc si? na proSb^ Prczesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 
^Football .Academy” Boleslawlec.

Otravmuia^
1. Pan Qrzcgoiz Knuecik

Pmxs Ucznto^vskie£U Klubu SpofTO^'^o 
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STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy Bolestawiec

Rozdzial I
Postanowienia ogdlne

§1

Klub nosi nazw^: Uczniowski KJub Sportowy Football Academy Bolestawiec w dalszych 
postanowieniach statutu zwane Klubem,

mo^a stosowac rowniez skrdcon^ nazw^ UKS Football Academy Bolestawiec.

§2

Siedziba Klubu mie^i sif w Boiestawcu. Terenem dziatania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Klub moze rowniez prowadzic swoja dziatalno^ poza granicami kraju zgodnie z odr^bnymi 
przepisami.

§3

Klub jest zawi^any na czas nieograniczony. Dziata na podstawie przepisow ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z pozniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. 6 sporcie 
(tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z pozn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z p6:m. zm.) oraz niniejszego 
statutu.I i

§4

Klub uzyskuje osobowoK prawn^ i moze rozpocz^c dziatalnosc po wpisaniu do Krajowego Rejestru 
S^dowego lub Ewidencji Starosty.

§5

Klub ma,prawo u^wania piecz^ci i odznak zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami.

§6

Klub moze nalezec do irmych krajowych i mi^dzynarodowych organizacji o podobnych celach, a 
takze t^czyc si? w zwi^zki.

§7

Dziatalnosc Klubu oparta jest przede wszystkim o prac? spoteczn^ cztonkow, jednak^ do niektorych 
prac moze 2^trudniac pracownikow na zasadach okreslonych w odr?bnych przepisach. 
Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa si? z maj^tku Klubu.

Rozdzial II 
Cele i srodki dziatania

§8

Celami Klubu s^:

1. Ksztattowanie i populaiyzowanie zdrowego stylu ^cia mieszkancow miasta i powiatu.
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2. Rozwijanie zainteresowan i umiej^tnosci pitkarskich dzieci przedszkolnych, szkol 
podstawowych.

3. Popularyzowanie piJki noznej w srodowisku dzieci i miodzie^.

4. Zapobieganie wadom postawy poprzez dwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

5. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.

6. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dziatania samorz^du 
terytorialnego

i poza nim.

7. Prowadzenie dziatalno^ci sportowej ze szczegolnym uwzgl^dnieniem rozwoju fimkcji 
zdrowotnych.

8. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.

9. Ksztahowanie pozytywnych cech charakteru i osobowo^i poprzez uczestnictwo w realizacji zadan 
sportowych Klubu.

10. Wspotdzialanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i 
organizacjami.

11. Uczestniczenie w obozach sportowych na obszarze samorz^du terytorialnego i poza nim.

12. Uczestniczenie w dzialalnosci charytatywnej na obszarze samorz^du terytorialnego i poza nim.

13. Nawi^zywanie mi^dzynarodowych kontaktow sportowych.

§9

Klub swoje cele realizuje poprzez:

1. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego zycia sportowego uczniow w pomoc 
organizacyjn^

i materialn^ rodzicow i sympatykdw Klubu;

3. Organizowanie treningow, w ro^ych formach dla czlonkow oraz innych osob na terenie dzialania 
Klubu.

4. Organizowanie obozow sportowych na obszarze samorz^du terytorialnego i poza nim.

5. Organizowanie aktywnego sp^zania czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy.

6. Wspolprac? z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach dzialania

7. Inne dzialania realizuj^ce cele statutowe.

Rozdzial ID
Czlookowie - prawa i obowi^zki

§10

Czlonkami Klubu mog^ bye osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moze bye jedynie ezionkiem 
wspieraj^cym Klubu. Klub posiada czlonkow: zwyczajnych, wspieraj^cych i honorowych.

§11

^Cot>y£ z OiX'TG'ATAff/-'
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Czlonkiem zwyczajnym Klubu moze bye kazda petnoletnia osoba fizyezna, posiadaj^ca obywatelstwo 
polskie (a takze cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), ktora:

1. Zlozy deklaracj^ ezionkowsk^,

2. Osoba niepetnoletnia moze zostac cztonkiem zwyczajnym po spehiieniu powyzszyeh warunkow 
i przedstawienia dodatkowo pisemnej zgody opiekunow prawnych.

§12

Cztonkiem zwyczajnym staje si^ po ziozeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji 
Zarz^du Klubu.

§13

Czlonkiem wspieraj^cym Klub moze zostac osoba fizyezna i prawna deklaruj^ca pomoc fmansow^, 
rzeezow^ lub merytoryezn^ w realizaeji celow Klubu.

§14

Cztonkiem wspieraj^cym staje si^ po ztozeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji 
Zarz^du.

§15

Czionkiem honorowym Klubu moM bye osoba fizyezna, ktora wniosta wybitny wktad w dzialalnosc i 
rozwoj Klubu. Czlonkowie honorowi ustanawiani przez Zarz^d na wniosek trzech czlonkow Klubu.

§16

Czlonkowie zwyczajni maj^ prawo:

1. Biemego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wtadz Klubu.

2. Korzystania z dorobku, maj^tku i wszelkich form dzialalnosci Klubu.

3. Udziahj w zebraniach, wykladach oraz imprezach organizowanych przez Klub.

4. Zglaszania wnioskow co do dzialalnosci Klubu.

4. Czynnego prawa wyborezego nie posiadaj^ maloletni czlonkowie.

§17

Czlonkowie zwyczajni maj^ obowi^zek:

1. Brania udziahi w dzialalnosci Klubu i realizaeji jego celow.

2. Przestrzegania statutu i uchwal wladz Klubu.

3. Regulamego oplacania skladek cztonkowskich.

4. Wykonywania prac na rzecz Klubu w ramach realizaeji celow.

§18

Czlonkowie wspieraj^cy i honorowi nie posiadaj^ biemego oraz czynnego prawa wyborezego, mog^ 
jednak brae udzial z glosem doradezym w statutowych wladzach Klubu, poza tym posiadaj^ takie 
prawa jak czlonkowie zwyczajni. Cztonek wspieraj^cy ma obowi^zek wywi^wania si? 
z zadeidarowanych swiadezeh, przeshzegania statutu oraz uchwal wladz Klubu.

Kl&d
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§19

Cztonkowie honorowi zwolnieni ze skfadek cztonkowskich.

§20

Utrata czlonkostwa nast^puje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji zlozonej Zarz^dowi Klubu.

2. Wykiuczenia uchwat^ Zarz^du z powodu:

a) lamania statutu i nieprzestrzegania uchwai wtadz IClubu,

b) notorycznego nie brania udziatu w pracach Klubu przez okres szesc miesi^cy,

c) nieptacenia skladek za okres szesc miesi^cy,

d) na pisemny wniosek dwoch czlonkow Klubu, z ww. powodow,

3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s^du.

4. Smierci cztonka oraz utraty osobowosci prawnej przez osoby prawne.

5. Rozwi^nia Klubu

§21

Od uchwaly Zaiz^du w sprawie pozbawienia cztonkostwa, zainteresowanemu przyshjguje odwotanie 
do Walnego Zebrania Czlonkow w terminie 30 dni, od dnia dor^czenia Uchwafy. Uchwala Walnego 
Zebrania jest ostateczna.

Rozdzial IV 
Wladze Klubu

§22

Wladzami Klubu s^:

1. Walne Zebranie Czlonkow.

2. Zarz^d.

3. Komisja Rewi^jna.

§23

Kadencja wszystkich wladz wybieralnych Klubu trwa 4 lata, a ich wybor odbywa si? w glosowaniu 
jawnym bezwzgl?dn^ wi?kszosci^ glosow przy udziale 50% uprawnionych do glosowania.

§24

Cztonkowie wybrani do wtadz Klubu mog^ t? samq fiinkcj? petnic bez ograniczen 
kadencyjnosci.

ZC'oO^C Z Alrt^/N>
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§25

Uchwaty wszystkich wtadz Klubu zapadaj^ zwykt^ wi^kszosci^ glosow przy obecno^i, co najmniej 
polowy czlonkow uprawnionych do gtosowania, chyba, ze dalsze postanowienia statutu stanowi^ 
inaczej.

§26

Walne Zebranie Czlonkow jest najwyzszg wladz^ Klubu. Bior^ w nim udziak

1. Z glosem stanowi^cym - cztonkowie zwyczajni.

2. Z glosem doradczym - czlonkowie wspieraj^cy, honorowi oraz zaproszeni goscie.

3. Walne Zebranie Cztonkow moze bye zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zebranie Czlonkow zwyczajne Jest zwolywane raz na rok przez Zarz^d Klubu. Termin
i miejsce obrad Zarz^d podaje do wiadomosci wszystkich czlonkow co najmniej na 14 dni przed 
terminem zebrania, w formie telefonicznej. W przypadku braku 50 % czlonkdw w pierwszym 
terminie, zwohije si? Walne Zebranie w drugim terminie, ktory moze bye w odst?pie 15 minutowym 
od pierwszego. W takim przypadku podj?te uchwaly zapadaj^ zwykt^ wi^kszosci^ glosow.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow moze si? odbyc w kazdym czasie. Jest zwolywane przez 
Zarz^d z jego iniejatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej
1/3 ogolnej liezby czlonkow zwyczajnych Klubu, w terminie 30 dni od zlozenia wniosku.

§27

Do kompeteneji Walnego Zgromadzenia nalezy:

1 .Okreslenie gtownych kierunkow dzialania i rozwoju Klubu.

2. Uchwalania zmian statutu.

3. Wybor i odwolanie Wladz Klubu - Zarz^du i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie Zarz^dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie sprawozdah z dziatalnosci Zarz^du i Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarz^du.

7. Uchwalanie budzetu.

8. Uchwalanie wysokosci skladek cztonkowskich oraz wszystkich innych swiadezeh na rzecz Klubu.

9. Rozpatrywanie wnioskow i postulatow zgloszonych przez czlonkow Klubu lub jego wladze.

10. Rozpatrywanie odwotah od uchwal Zarz^du.

11. Podejmowanie uchwaty o rozwi^aniu Klubu i przeznaczeniu jego maj^tku.

12. Podejmowanie uchwat w kazdej sprawie wniesionej pod obrady.

§28

1. Zarz^d jest powotany do kierowania biez^c^ dziatalnosci^ Klubu zgodnie z uchwatami Walnego 
Zebrania Cztonkow. Prezes reprezentuje Klub na zewn^trz w sprawach niemaj^tkowych.

2. Zarz^d sktada si? z 3 do 5 osob (w tym: Prezesa, sekretarza).
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3. Posiedzenia Zarz^du odbywaj^ si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na kwaitak

4. Do kompetencji Zarz^du nale^:

a) realizacja celow Klubu,
b) wykonywanie uchwal Walnego Zgromadzenia Czionkow,
c) sporz^dzanie planow pracy i bud^tu,
d) sprawowanie zarz^du nad maj^tkiem Klubu,
e) podejmowanie uchwat o nabywaniu, zbywaniu lub obci^zaniu maj^tku Klubu,
f) reprezentowanie Klubu na zewn^trz,
g) zwolywanie Walnego Zebrania Cztonkow,
h) przyjmowanie i skreslanie czlonkow,

§29

1. Komisja Rewizyjna powolana jest do sprawowania kontroli nad dzialalnosci^ Klubu. 
Kontroluje jego dziatalnosc nie rzadziej niz raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna sktada si? z przewodnicz^cego, zast?pcy i sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:

a) kontrolowanie dzialalnosci Klubu,
b) sktadanie wnioskow z kontroli na Walnym Zebraniu Czlonkow,
c) prawo z^ania zwolania Walnego Zebrania Czlonkow oraz zebrania Zarz^du,
d) skladanie wnioskow o absolutorium dia wladz Klubu,
e) skladanie sprawozdan ze swojej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonkow,

§30

1. W razie, gdy sklad wladz Klubu ulegnie zmniejszeniu, ponizej stanu wymaganego statutem, 
w czasie trwania kadencji uzupelnienie ich sktadu mo^ nast^pic w drodze kooptacji, ktorej 
dokonuj^ pozostali czlonkowie organu, ktory ulegl zmniejszeniu. W tym trybie mozna powdac 
nie wi?cej niz 1/2 skladu organu.

2. Wybor czlonkow uzupetnionych w drodze kooptacji musi zostac potwierdzony na najblizszym 
Walnym Zebraniu Czlonkow.

Rozdziat V 
Maj^tek i Fuodusze

§31

1. Maj^tek Klubu powstaje:

a) ze skladek cztonkowskich,
b) darowizn, spadkow, zapisow,
c) dochodow z nieruchomosci i ruchomosci b?d^cych wlasnosci^ lub uzytkowaniem Klubu,
d) dotacji i ofiamosci publicznej.
e) z odsetek bankowych i lokat

2. Wszelkie srodki pieni?zne, musz^ bye przechowywane wyl^cznie na koncie Klubu.

3. Klub prowadzi gospodark? finansow^ zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci^zania maj^tku Klubu podejmuje Zarz^d.
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5. Dla wa^osci oswiadczeh w zakresie praw, podejmowania zobowi^zan 
maj^tkowych oraz udzielenia petnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony 
jest Prezes.

Rozdzial VI 
Postanowienia koncowe

§32

Uchwat^ w sprawie zmiany statutu oraz uchwat^ o rozwi^zaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie 
Czlonkow kwalifikowan^ wi^kszosci^ gtosow - (dwoch trzecich), przy obecnosci, co najmniej potowy 
uprawnionych do gtosowania.

§33

Podejmuj^c uchwat^ o rozwi^niu Klubu Walne Zebranie Cztonkow okresla sposob jego likwidacji 
oraz przeznaczenie maj^tku Klubu.

§34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj^ przepisy ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach i prawa cywilnego
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