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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/nFFRT A U/,PnIN AB

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1>,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2»)

Animator sportu dzieci i mlodziezy - wakacje letnie 2011
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 01.08.2011r. do 19.08.2011r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

I) nazwa: ~ia<; b/?K/ IJOl?..:'t??"/E;.....

2) forma prawna:.!)

()6 stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielnajednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) in na.. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lubewidencji:5)

OGCQjB..9..5.7..1::...................................................................

/\' //) 11 -'"0---'0
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ...L.j ((v.,..~t/.<!...:7.............

f(/?) 'I.r 1;1/ ~;o..-' Y/f ,,' "'" .../;.~-5) nr NIP:~,.':;:.Y.'::-:':'Y.Y,...~?.(.:::..:7/:..nr REGON: ..v.:(i~.b..LQ..~.?!.c2.........

6) adres:
r- .- . - /).. (") /

miejscowosc: .,-)K;C!/?.J/t;::[ ul.:../1l~1tCd~)t!;.Jb-t~vO ./0 O""""""""'''''''''''''''''''''''1''"'' V

dzielnica lub innajednostka pomocnicza.7). ... ... ... .....

gmina:.IX. ..(;;;/;)tl:..0.(((:7 '" powiat:8) ". "'" ,. .........

województwo: .!l.q0!fp'Qa~~qc:~~~
k d . ~-.:; .")n S"n-/)/ 9~2 ,r-o pocztowy. j ,-,,~.. poczta: ...w'.i:7/.;~.<~;-;-;~/.?;..........

U//"i/Y" '-/)o l2 / rPtv,.,
7) tel.: .L,..0:'1..C".?;:?~y'(J faks: / 'I t(c7 r.1?-::r!..(f

g - ... ~..~.. ...................:~/TO (9) A' e:r/. . " . ' I. - . " /' " ,," . -/ /L - ? . A "

e-maIl.,",)c::;'~;'~3!&./JY'http:// ..?Z::-!{d: (?r< ca.(Y~':-!(.m /~

8) numer rachunku bankowego . ~ ........

b k 0"0//.~' ,A." ;1 /"!./ .nazwa an 'li: . .~.4::~;'/:"-:-:.:>.. . .(?/:7f"Y< ,~., / ~ ......-...................................................

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów l):

a) ...J:Pu.F~... .~t.:~Q47.:rdk.~..............................................
/7..., , a.

~..'. ~~ /.
U/t vi/f.' o"'/Y')" (V;/'. /'b) ""'
.
T""~Vt.A",;V' .,. ."'" .SL .w-: .....

I; (j
c) ...~.........................................................................................

10) nazwa. adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

,..
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II) osoba upO\vazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

SP 7 - Joanna WasilewskP

Oferent: ::f:~?!/b(r!!! .5.::!1 -.. ..~ ...T................. ...........................................................

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci l) prowadzi/prowadza I)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców....................................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

...J



III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja zajec sportowych dla dzieci i mlodziezy dzielnicy Warszawo w okresie wakacji na nowych boiskach

sp0l1owychwybudowanych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie przy ul. Zlotowskiej 86 ma na celu

uatrakcyjnienie czasu wolnego mlodszym mieszkancom w sposób aktywny, bezpieczny i kulturalny. Zajecia

prowadzic beda wykwalifikowani trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego z dlugoletnim doswiadczeniem

w pracy z dziecmi i mlodzieza w szkole i klubach sportowych. Formy realizacji zajec obejmuja nauke i

doskonalenie umiejetnosci gier zespolowych taki8ch jak: pilka koszykowa, pilka nozna, pilka reczna, pilka

siatkowa oraz ogólnorozwojowe cwiczenia ruchowe dostosowane pod wzgledem stopnia trudnosci do rozwoju

psychofizycznego uczestników. Zajecia odbywac sie beda w okresie od 25.07. - 14.08.2011r. od poniedzialku do

piatku w wymiarze 4 godzin dziennie.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Wychodzac naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkanców Warszewa chcielibysmy zorganizowac zajecia

sportowe dla dzieci i mlodziezy w okresie wakacyjnym. Planowane zajecia maja na celu uczyc i doskonalic

umiejetnosci w poszczególnych dyscyplinach sportu, a jednoczesnie ksztaltowac u uczestników poprawne

postawy spoleczne. Mamy pewnosc, ze organizujac ogólnorozwojowe gry i zabawy oraz turnieje sportowe i

rekreacyjne w czasie wakacji przeciwdzialamy takze postepujacym zjawiskom zachowan patologicznych oraz

sluzymy redukcji potencjalnej agresji u mlodziezy. W dzielnicy tej nie ma zadnej innej infrastruktury sportowej.

Boiska szkolne sa wykorzystywane w tej chwili przez mieszkanców bez odpowiedniego dozoru i opieki nad

dziecmi. Ze wzgledu na przerwe wakacyjna szkola nie organizuje zajec wynikajacych zjej zadan statutowych,

wiec zainteresowane sportem i ruchem osoby nie maja mozliwosci skorzystac z tak dobrze przygotowanej bazy

sp0l1owej.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Uczestnikami zajec beda dzieci i mlodziez od 7 do 18 lat mieszkajacy w dzielnicy Warszawo i okolicy.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem wjaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania: I)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymal/otrzymali\) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I. Animowanie czasu wolnego dzieciom i mlodziezy w sposób aktywny.

Nauka i doskonalenie umiejetnosci w poszczególnych dyscyplinach sportowych.2.

3. Organizowanie turniejów sportowych i rekreacyjnych

Organizowanie ogólnorozwojowych gier i zabaw ruchowych.4.

5. Poszerzenie procesu szkolenia dzieci z uwzglednieniem ich rozwoju biologicznego.

wspomaganie dzialalnosci statutowe klubów w zakresie rozwoju sportu mlodziezy.

Dbanie o bezpieczenstwo w czasie zajec ruchowych.

6.

7.



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Boiska Szkoly Podstawowej nr 7 w Szczecinie przy ul. Zlotowskiej 86

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

Dzieci i mlodziez poznaja zasady gier zespolowych dzieki pokazom i instrukcjom trenerów. Beda doskonalic

umiejetnosci pod odpowiednia opieka zgodnie z przepisami bhp i na odpowiednio przygoto-wanychobiektach

sportowych. Na koniec cwiczen doskonalacych z kazdej dyscypliny sportu odbywac sie beda konkursy i turnieje

oparte na zasadach fair play. Dzialaniem podsumowujacym przedsiewziecie bedzie dokonanie ewaluacji

polegajacej na zebraniu informacji biezacych oraz wyników ankiet, na podstawie których okreslona zostanie

atrakcyjnosc i róznorodnosc doboru metod pracy, a takze ich skutecznosc w realizacji zalozonych celów.

13)
9. Harmonogram
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Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego

I

Terminy

zadania publicznego14) poszczególnych

dzialan

Gry i zabawy oswajajace z pilkami. Technika

kozlowania.

Nauka rzutów do kosza. Konkursy rzutowe tzw.

"Szkola rzutów".

Otwarte turnieje gry 3x3 - wspólzawodnictwo

zespolów.

o 1.08.20 II r.

02.08.20 II r.

03.08.2011r.

Turnieje doskonalace technike rzutu, kozlowania i I04.08.20 II r.

gre lxI w formie zabawowej.

Gry i zabawy rekreacyjne - uproszczone turnieje

tenisa ziemnego i stolowego.

Otwarty turniej pilki noznej druzyn mieszanych.

Seria rzutów karnych - konkursy.

OtWal1yturniej" trójek siatkarskich". Konkurs

"Mistrz zagrywki".

Otwarty turniej koszykówki polaczony z

konkursami rzutów.

Gry i zabawy ze wspólzawodnictwem. Ulubione

wyscigi dzieci z przyborami.

Turniej gry w "palanta" druzyn mieszanych.

Przyjmowanie postawy siatkarskiej w grach i

zabawach. Nauka odbic górnych i dolnych.

Zajecia sportowo-rekreacyjne. Turnieje

badmintona i tenisa stolowego.

Turnieje gry 2x2 i 3x3. Nauka i doskonalenie

zagrywki w formie konkursów.

Rozgrywki w mini pilke siatkowa - turniej.

Mini turniej pilki noznej - rywalizacja sportowa.

Podsumowanie zajec - ewaluacja koncowa.

05.08.20111'

08.08.20 II r.

09.08.20 II r.

10.08.20 II r.

11.08.20 II r.

12.08.20II r.

15.08.2011r.

16.08.2011r.

17.08.20111'.

18.08.2011r.

19.08.20 II r.

realizacji IOferent lub II1ny podmiot

odpowiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego zadania

publicznego

mgr Adam Sell

mgr Adam Sell

mgr Adam Sell

mgr Adam Sell

mgr Adam Sell

-
mgr Adam Sell

mgr Adam Sell

mgr Adam Sell

mgr Beata Zabrzykraj

mgr Beata Zabrzykraj

mgr Beata Zabrzykraj

mgr Beata Zabrzykraj

mgr Beata Zabrzykraj

mgr Beata Zabrzykraj

mgr Beata Zabrzykraj
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

Dzieci i mlodziez bezpiecznie spedza czas wakacji. Poznaja sie wzajemnie, zintegruja, udoskonala swoje

umiejetnosci sportowe. Nabeda nowych umiejetnosci spolecznych i poznaja róznorodne sposoby aktywnego

spedzania czasu wolnego. Zainteresowanie uczestników sportem wplynie na redukcje zjawisk patologicznych w

okolicy wynikajacych z braku oferty sluzacej rozwojowi zainteresowan mlodziezy. Postawy spoleczne oparte na

zdrowej rywalizacji sportowej beda podstawa do zredukowania potencjalnej agresji wsród nastolatków i

konfliktów rówiesniczych. Szeroko prowadzona kampania prozdrowotna przyczyni sie do wdrozenia

uczestników do prowadzenia zdrowego trybu zycia.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

8

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztówl6) calkowity pokrycia finansowych z wkladu

>.
:3: (w zl) z srodków wlasnych, osobowego, w tymo

..:.: ..:.: >. wnioskowanej srodków pracy spolecznej.......
....... UJ .....

dotacji z innych zródel, w czlonkówUJ o '"
o c .....c .....

(w zl) tym wplat i oplat i swiadczen
'-' .

adresatów zadania wolontariuszy'-' N'C,) N
.UJ UJ

publicznego 17) (w (w zl).2 o
o::

zl)
I Koszty

merytoryczne 18)
po stronie
. . .(nazwa

Oferenta) 19):

I) zakup sprzetu szt. 500 500
2) ........

II Koszty obslugeUJ
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
.. .(naz.l'a

Oferenta) 19):
I) place 3 500 osoba 1500 1500
trenerów

2) wolontariat l 500 osoba 500 500



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

9

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocJIpo
stronie...
(na:::wa
O/erenta/9) :
l) ........
2) ........

IV Ogólem: 2500 2000 500

I Wnioskowana kwota dotacji

2.Q00zl 80%

2 Srodki finansowe wlasnel7)

......... zl ........0/0

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

......... zl ........%

3.] wplaty i oplaty adresatów zadania pub]icznegoI7)

......... zl ...... ..0/0

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

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

......... zl ..... ...0/0

3.3 pozostale II)

......... zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

500 zl 20%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1-4)

2 500 zl ]00%

Nazwa organu administracj i Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -

publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofeI1)nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez



Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

mgr Maria Ziembicka - nauczyciel - wolontariat

Nauczyciele wychowania fizycznego;

mgr Adam Se II

mgr Beata Zabrzykraj

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów I)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Zgodnie z zawarta umowa Szkola Podstawowa nr 7 w Szczecinie uzycza w celu realizacji zadania w pelni

przystosowane i wyposazone boiska sportowe znajdujace sie na ogrodzonym terenie tej placówki.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

10

nie zostale -a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

TAKINIEl)

TAKINIEl)

TAKINIEl)

TAKINIEl)



4. Informacja, czy oferent/oferenci!) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Nie

Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego
oferenta/oferentówI);

?) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci!) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia ;

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

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10I, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferenciI) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencjal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

Data... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
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Zalaczniki:
I. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji14)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty15)

Adnotacje urzedowe15)

I)N iepotrzebne skreslic.

1) Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.

4) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia forme lub wpisac inna.
5) Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
II) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
11)Opis musi byc spójny z harmonogramemi kosztorysem.W przypadkuoferty wspólnej- nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.

15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczyjedynie wspierania zadania publicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje o swoich kosztach.
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20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa
i prawna projektu.
21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
dysponujacych nimi oferentów.
23) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
2.\)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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