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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-y CH) 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))

, ,

Szkolenie sportowe w róznych kategoriach wiekowych z zakresu kick boxing i taekwondo
przygotowujace do udzialu w ogólnopolskich i miedzynarodowych turniejach-Mistrzostwa Europy
Taekwondo w Wieliczce, Miedzynarodowy turniej Taekwondo w Opolu, Miedzynarodowe turnieje

Kick boxingu (tytul zadania publicznego)

w okresie od 24 wrzesnia 2012 do 14 grudnia 2012

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

GMINE 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)

l) nazwa: KLUB SPORTOWY ALKON

2) fonna prawna:4)

(x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

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

NR KRS: 0000182436

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)19.12.2003r

5) nr NIP: 852 - 24 - 07 - 443 nrREGON: 812663663

6) adres:

miejscowosc: Szczecin. ul.: Firlika 41

d
.

In
.

l b
. .

dn k . 7)
zIe Ica u mna Je ost a pomocnIcza: ... . ... ... ... ... .....

.
S . . 8)S

.
gmma: zczecm powIat: zczecm

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-637 poczta: Szczecin

7) tel.: 600 006 199 faks: 091 4342342

e-mail: cholewl@tlen.pl http://www.alkon-kickboxing.pl
8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: ING BANK SLASKI

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

a) ZBIGNIEW BLONSKI PREZES ZARZADU

b) BRONISLA W GOLlNSKI WICEPREZES

c) ARTUR CHOLEWA SKARBNIK

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

KLUB SPORTOWY ALKON

UL. FIRLlKA 41

SZCZECIN

TEL: 91 4330044

2



11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

ARTUR CHOLEWA.

12) przedmiot dzialalnosci poZytkupublicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
-UDZIAL W ZAWODACH SPORTOWYCH
-UDZIAL W OBOZACH SZKOLENOWYCH

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
skladka czlonkowska

13) jezeli oferent /oferenci1)prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców. NR KRS: 0000182436

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

-DZIALALNOSC WYDAWNICZA
-DZIALALNOSC ZWIAZANA Z TURYSTYKA
-EDUKACJA
-DZIALALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM

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

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

STATUT

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

PROWADZENIE SEKCJI SPORTOWYCH ORAZ ZESPOLOW REKREACJI RUCHOWEJ,

ORGANIZOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO, ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I BRANIE W NICH

UDZIALUORAZZAPEWNIENIEWSZYSTKIMZAWODNIKOMOPIEKISZKOLENIOWO-

WYCHOWAWCZEJ I LEKARSKIEJ.

~

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

skutków

-ROZPOPULARYZOWANIA ZAEJEC REKREACYJNO SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI KICK

BOXINGU

-UDZIAL W ZAWODACH MIEDZYNARODOWYCH

- STWORZENIE DOGODNE WARUNKI DO ZDROWEJ SPORTOWEJ RYWALIZACJI

ZAWODNICZEJ I PODNOSZENIA SPORTOWYCH KWALIFIKACJI.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

ZAWODNICY I ZAWODNICZKI W POSZCZEGOLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

-kadet mlodszy

-kadet

-JUlllOr

-semor

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

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.l1)

Otrzymana dofinansowanie umozliwi:

-wynajecie Sali gimnastycznej dla róznych grup wiekowych zawodników

-prowadzenie specjalistycznego szkolenia zawodników przygotowujacego do udzialu w miedzynarodowych

,.....

zawodach

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Klub Sportowy Alkon otrzymal w ubieglych latach dofmansowanie na zorganizowanie Pucharu Polski w kick

boxingu dla juniorów i seniorów w formulach semi kontakt i light kontakt..

, ,
Turniej odbyl sie w Szczecinskim Domu Sportu.

Turniej byl jednodniowy

Data:15.1O.201Ir

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I -PODNIESIENIESPORTOWYCHKWALIFIKACJIZAWODNIKÓWKSALKON

- ZORGANIZOWANIE UDZIALU W MIEDZYNARODOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH W KICK

BOXINGU I TAEKWONDO

-ODNIESIENIE ZNACZACYCH SUKCESÓW WE WSPÓLZAWODNICTWIE
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego

SZCZECIN:

ZESPÓL SZKÓL BUDOWLANYCH uLUNISLAWY 33/32

DOM KULTURY WSPÓLNY DOM ul. Sw. MARCINA 2

SALA SPORTÓW WALKI uLBAGIENNA 38

UDZIAL W ZAWODACH:

MISTRZOSTWA EUROPY TAEKWONDO W WIELICZCE(pazdziemik 2012)

MIEDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI TAEKWONDO W OPOLU(listopad 2012)

MIEDZYNARODOWY TURNIEJ KICK BOXINGU MAZOWIA OPEN(grudzien2012)

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

I 1wynajeciesalgimnastycznychdlaposzczególnychgrupwiekowychzawodników

2.prowadzenie specjalistycznego szkolenia z walki sportowej i przygotowanie do udzialu w zawodach

miedzynarodowych

3.udzial w turniejach miedzynarodowych

9. Harmonogram13)

6

Zadanie publiczne realizowane w okresie wrzesien.2012 do grudzien.2012

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

1.wynajecie sal i prowadzenie Wrzesien-grudzien KS ALKON

specjalistycznego szkolenia zawodnik

ow w róznych kategoriach wiekowych

2.zorganizowanie wyjazdu i udzial w

zawodach miedzynarodowych



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

REALIZACJA W/W ZADAN PRZYCZYNI SIE DO ROZPOPULARYZOWANIA ZAEJEC

REKREACYJNO SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI KICK BOXINGU, PRZYCZYNI SIE DO

HARMONIJNEGO ROZWOJU PSYCHO - FIZYCZNEGO UCZESTNIKÓW ZAJEC ORAZ

STWORZY DOGODNE WARUNKI DO ZDROWEJ SPORTOWEJ RYWALIZACJI ZAWODNICZEJ I

PODNOSZENIA SPORTOWYCH KWALIFIKACJI.

r--
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IV. Kalkula.cja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

8

Lp. Rodzaj kosztówl6) Koszt z tego do z tego z fmansowych Koszt do pokrycia
calkowity pokrycia srodków wlasnych, z wkladu osobowego,'-'Q)

(wzl) srodków w tympracy- ;>., z00 .5o wnioskowane z innych zródel, w tym spolecznej czlonków.§ o S
Q) .;s ....., j dotacji wplat i oplat adresatów i swiadczen....., N cg

oj
'u N

(w zl) zadania publicznego17) wolontariuszy,U) 00 d "O
..9 0"0 o
...... .2, (w zl) (w zl)

I

Koszty merytoryczne 18)po 5000 5000
stronie Klubu
sportowegoAIkon 19):

1)wynajecie Sali

II

Koszty obslugi2O)zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
Klubu Sportowego Alkon)19): 500 500

1) noclegi i wyzywienie

2) oplata startowa 500 500

III Ogólem:
6000 6000



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finansów publicznych

Kwota srodków

(w zl)
Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie srodków
zostal (-a)
rozpatrzony( -a)
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozoatrzony( -a)

TAKlNIE

Termin rozpatrzenia -

w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

TAKlNIE

TAKlNIE

TAKlNIEI

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""'"

,.,...........................................................

,.,....................................................................................................................................

v. Inne wybrane informacje dotyczacezadania publicznego

9

l Wnioskowana kwota dotacji

6 000 zl 100%

2 Srodki fmansowe wlasne U)

zl %

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

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

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego 1/)

zl %

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

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

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

3.3 pozostale!?)

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

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

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 6 000 zl 100%



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

- INSTRUKTOR SAMOOBRONY(JEDNA OSOBA) PRACUJACY Z DZIECMI I MLODZIEZA OD

7 ROKU ZYCIA

mSTRUKTORSAMOOBRONY

Wyksztalcenie wyzsze

mgr WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

Artur Cholewa

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

-laptop

-drukarka

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

tych zadan realizowane byly we wspó1pracyz administracja publiczna).

Puchar Polski w kick boxingu dla juniorów i seniorów:Szczecin Szczecinski Dom Sportu 15.10.2011

4. Informacja, czy oferent/oferencil) 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.
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Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentów I);

2) wramachskladanejofertyprzewidujemypobieranie)oplatod adresatówzadania; .-

3) fi t/ fi .1). / l) .
(

.
)

. . .
fi d dn. j~. 1~., I,JO~''''o eren o erenCI Jest sa zWIazany-lll nmleJsza o erta o la ..lL / 1: 4;-

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 101, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferenci I) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja) z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowiazan

podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneI);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowymlw~sc:rna e:wiEl8Aejal);

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

faktycznym.

"PR'EZES ZA:}\ZiA.DU""""'"

.~~~. 'skt'>.............

HH{H+\2~'HHH~HHh~ ~l
(podpis osoby upowaznionej ~ d

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentówl)

~

Data...OJ Q.~ kGI Zr..\..............

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
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 oferty25)

Adnotacje urzedowe25)
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l) Niepotrzebne skreslic.

2)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 dzialalnosciorganizacjipozarzadowej,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.
11)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofmansowanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty 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 stopniurealizacja
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)Dotyczy jedynie 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.
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 ~rawna 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

d~sponujacych nimi oferentów.
2 ) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
24)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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