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Urzad Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych
pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin
tel. +4891 4245 105

bop@um.szczecin.pl. www.szczecln.pl

MIEDZYSZKOLNY
OSRODEKSPORTQ.\tt( S II I~II S \~ II

MKS "KUSY" ul.Narutowicza17
ul. Narutowicza 17 70-240 SZCZECIN

/0-240 Szczecin, tel./fax 433 72t9l/fax 433-72-31
NIP 852-23-74-838

BOP-IO

.
(data i miejsce zlozenia oferty

-wypelnia organ administracjipublicznej)
................

(pieczec organizacji pozarzadowej*

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECJN

pl. Annii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - kita 3>oTA1l

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/POHMIOTU (-óW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W

ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU
PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Mala dotacja do 10 000 zl
(rodzaj zadania publicznego2»)

"Puchar Ziem Pólnocnych we floretach
(tytul zadania publicznego)

w okresie od dnia podpisania umowy do 07.05.2013

W FORMIE
WSPIERANIAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO l)

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



L Dane oferenta
,r ,I" '.-,.

l) nazwa: Miedzyszkolny klub sportowy "Kusy"

2) forma prawna:4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

() kosciel~laosoba prawna

() spóldzielnia socjalna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) inna , " ,....

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

Nr 45w EwidencjiUczniowskich Klubów Sportowych

4) datawpisu, rejestracji lub utworzenia:6)01.01.1999

5) nr NIP: 85223 74838 nr REGON: 8512544875

6) adres:

miejscowosc: Szczecin. ul.: Narutowicza 17

d
'

ln
'

l b
. '

dn tk ,7)
Zle lca u mnaJe os a pomocmcza: , , ..' ..,........

gmina: .Szczecin powial;8) Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-240 Szczecin poczta: Szczecin

'7'

e-mail: http://klub@kusy.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego -,.'

nazwa banku: BANK PEKAO SA IV O. Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upowaznionychdo reprezentowaniaoferenta/oferentów!):

a) Szymkowiak Grzegorz

b) SzarkiewiczAgnieszka

c) Kwiecien Elzbieta

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

j.w

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

telefonu kontaktowego)

Róza Data-Ptak 60950 5353



12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
-udzial w treningach
-udzial w zawodach organizowanych przez MKS "Kusy'
-udzial w zawodach organizowanych przez Polski zwiazek Szennierczy i Ministerstwo Sportu
-udzial w zgrupowaniach Kadry Narodowej
-udzial w zimowych i letnich obozach sportowych - stacjonarnych

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
-udzial w ogólnopolskich i miedzynarodowych turniejach towarzyskich (czesciowa doplata ze
srodków klubu)
-udzial w zimowych i letnich obozach sportowych - wyjazdowych (czesciowa doplata ze srodków
klubu)

13) jezeli oferent prowadzi dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców nie dotyczy

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

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

z przytoczeniem podstawy prawnejlO)

Nie dotyczy



nI. Szcz~ó'lowy zakres rzeczowy zadania publiczn~o proponowan~o do realizac,ii

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie bedzie polegalo na organizacji Ogólnopolskiego Turnieju szermierczego" Puchar Ziem Pólnocnych"

we floretach. W kategorii juniora mlodszego, mlodzików ,dzieci ,zuchów i skrzatów. Sa to zawody zaliczane do

Ogólnopolskiej listy Kwalifikacyjnej w kategorii Mlodzika i Dzieci.

Zawody zostana zorganizowane zgodnie z przepisami miedzynarodowej federacji szermierczej FIE i Polskiego

Zwiazku Szermierczego.Do realizacji zadania zostanie wykorzystany sprzet i elektroniczna aparatura

szermiercza, posiadajaca odpowiednie certyfikaty. Zapewniona bedzie fachowa opieka medyczna, obsluga

sedziowskaoraz obsluga sekretariatu zawodów, techniczna, finansowa i komputerowa .Nad porzadkiem i

bezpieczenstwemuczestników czuwacbeda sluzby porzadkowe

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

skutków

Zawody Pucharu Ziem Pólnocnych sa turniejami odbywajacymi sie cyklicznie od 2004 roku, Zaliczaja sie do

OgólnopolskiejKlasyfikacji Mlodzików i Dzieci ,sluza integracji zawodników z calej Polski, bierze w nich

udzial coraz liczniejsza grupa mlodych zawodników. Jest to przeglad poziomu przygotowania bezposredniego

zaplecza Kadr Narodowych Juniora mlodszego .Zawody sa dobra promocja naszego Miasta, a mieszkancy

Szczecina,wsród których znajda sie potencjalni przyszli zawodnicy lub sympatycy szermierki i klubu, beda

mieli mozliwosc spedzenia wolnego czasu w hali sportowej i obejrzeniawalk szermierczych" na zywo"

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

W zawodach wezmie udzial okolo 300 zawodnikówz calej Polski( w tym liczna grupa zawodniczek i

zawodnikównaszego Klubu ),trenerzy, sedziowie,przedstawiciele zwiazków sportowych ,wladz miasta oraz

mieszkancy Szczecina

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.U)

Nie dotyczy



5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymali1) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

-wylonienienajlepszych zawodników w poszczególnych kategonach wiekowych

-promocja naszego Miasta

-rozpowszechnienie szermierki i wzrost zainteresowaniata dyscyplina przez dzieci i mlodziez

-umozliwienie szczecinskiejpublicznosci obejrzenia walk szermierczychnaszych nadziei sportowych

Zakladane cele beda realizowane poprzez sprawna i profesjonalna organizacje zawodów oraz odpowiednie

rozreklamowaniezawodów w mediach oraz w formie zaproszen,plakatów, folderów itp. Wszyscy uczestniczacy

zawodnicy otrzymaja koszulki z logo Miasta Szczecin. Logo miasta bedzie widnialo równiez na banerach

umieszczonychw hali sportowej. Informacja o wspólfinansowaniu organizacji zawodów przez Gmine Miasto

Szczecin zostanie przekazana do publicznej wiadomosci równiez przez spikera prowadzacego zawody

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Mlodziezowe Centrum Sportu i Rekreacji w Szczecinieul. Narutowicza 17

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Do realizacji zadania bedzie niezbednewypozyczenie sprzetu szermierczego(plansz i aparatów),zgodnych z

wymogami FIE i PZS, zapewnienie opieki medycznej i sedziowskiej oraz ekipy obslugujacej zawody. Uczestnicy

zawodów otrzymaja pamiatkowe dyplomy, koszulki z logo Miasta oraz foldery promujace Szczecin, a najlepszym

zawodnikom zostanawreczone puchary i nagrody rzeczowe. Do promocji Miasta i zawodów wykorzystane

zostana wykupione zaproszenia oraz plakaty. Konieczny bedzie równiez zakup materialów biurowych takichjak

papier ksero, tusze do drukarki, dlugopisy itp., które zostana wykorzystane do przygotowania komunikatów,

raportów i sprawozdan dot. zawodów, natomiast do artykulówtechnicznych zaliczono tasmy sluzace do

przyklejania plansz szermierczych, przewody elektryczne, przedluzacze itp.



9. Harmon02ram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2013 do 20.042013

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Zakup zaproszen,plakatów, dyplomów

i materialów promocyjnych

Wypozyczenie aparatów i plansz

szermierczych

Zakup pucharów i nagród rzeczowych

dla zawodników

Zakup materialów biurowych i

technicznych

Zabezpieczenieopieki medycznej

Wyplacenie ekwiwalentów sedziom

prowadzacym zawody

Zawarcie umów zlecenia i wyplacenie

naleznosci osobom obslugujacym

zawody

10. Zakladane rezultaty realizacjizadania publicznego15)

-zdobycie przez zawodniczki i zawodnikóww kategorii mlodzików i dzieci trzech miejsc na podium

-zaznaczenie roli Miasta Szczecin, wspierajacego inicjatywy spolecznosciw zakresie sportu mlodziezowego

-wzrost liczby dzieci trenujacych szermierke

-pozyskanie nowych sympatyków sekcji szermierczejMKS"KUSY"

-zaktywizowanierodziców do wspólnej organizacji imprez oraz uczestniczenia w nich

01-09.03.2013 MKS"KUSY"

06-07.04.2013 MKS"KUSY"

25.03-05.042013 MKS"KUSY"

25.03-05.042013 MKS"KUSY"

06-07.04.2013 MKS"KUSY"

06-07.04.2013 MKS"KUSY"

02.04-20.042013 MKS"KUSY"



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztówlÓ) Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
Q calkowity pokrycia finansowych z wkladu
N

(w zl) z srodków osobowego, w tym
wnioskowanej wlasnych, pracy spolecznej
dotacji srodków czlonków
(wzl) z innych zródel, i swiadczen'"

w tym wplat i wolontariuszy'" o

l .EJ 's oplat adresatów (w zl)Q;I
......,

zadania......, t5'u
publicznego 17)(w

"" '"
..9 o- zl)

I Koszty
18)

merytoryczne po
stronie... (nazwa
Oferenta) 19):
l) wypozyczenie
aparatów i plansz
szermierczych l 3000,00 KpI. 3000,00 3000,00
2) puchary
3)nagrody O
4)materialybiurowe
i art. techniczne

II Koszty obslugfU)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjnepo
stronie... (nazwa
Oferenta/9) :
l) opieka lekarska
2) obsluga
sedziowska. 12 150,00 Os. 1800,00 1800,00
3)umowy zlecenia 4 200,00 Os. 800,00 800,00
4)pozostale
uslugi( oplaty
pocztowe,bankowe)

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji po stronie
... (nazwa
Oferenta/9) :
l) materialy
promocyjne(koszulki
z logo Miasta 300 15,00 Szt. 4400,00 4400,00
2) ........

IV Ogólem: 10000,00 10000,00



2. Przewidywane zródla rmansowania zadania publiczne20

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...m m""'''''''''' m m m... m ........

m"'''''''''''''' m ......................................................................

l Wnioskowana kwota dotacji

10000,00 zl 100%

2 Srodki finansowewlasne!')

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

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

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

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego!')

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

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

z budzetu panstwa lub budzetujednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnychi7)

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

3.3 pozo stale 17)

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

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) ......... zl ..... ...%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

10000,00 zl 100%

Nazwa organu administracji publicznej Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
lub innej jednostki sektora finansów (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia

rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez nie
zostal( -a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

TAK/NIE I)
Nie dotyczy

TAK!NIE1)

TAK/NIE I)

TAK!NIEI)



v. Inne wybrane informac.jedotyczace zadania publiczne\!:o

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

W organizacji zawodów wezma udzial trenerzy i instruktorzy szennierki MKS "Kusy" Szczecin

,zawodnicy(dekoracjasali) i rodzice zawodników sekcji szermierki (pomoc organizacY.inaO

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

Zawody odbeda sie na hali sportowej Mlodziezowego Centrum Sportu w Szczecinie, udostepnionej

nieodplatnie przez MOSRiR Szczecin, z wykorzystaniem sprzetu komputerowego z oprogramowaniem w

zasobach MKS "Kusy" Szczecin. Wykorzystane zostana prywatne srodki transportu w celach

organizacY.inychi polaczenia telefoniczne z prywatnych telefonów komórkowych, przejazdy srodkami

wlasnymi

3. Dotychczasowe doswiadczeniaw realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych

zadan realizowanebyly we wspólpracy z administracjapubliczna).

MksKusy" realizowal cykliczniew latach 2004-2012 Puchar Ziem Pólnocnych we floretach i w szpadach.

MistrzostwaPolski Juniorów U 17- 2006r.

MistrzostwaPolski Mlodziezowców u-23 - 2010

MistrzostwaPolski Juniorów U-20 - 2012

Miedzynarodowezawody z cyklu "Youngster -Cup" w latach 2011,2012

Organizacjazawodów byla ocenianajako wzorowa.

4. Infonnacja, 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.

I Nieprzewiduje



Oswiadczam(-y), ze:

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

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie!)oplat od adresatów zadania;

3) oferentjest zwiazany niniejsza oferta do dnia 31 grudnia 2013 r.

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 skladajacy niniejsza oferte nie zalega z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek

na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z wlasciwa ewidencja!);

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

faktycznym.

'4'~'1;ie',9Zk%_1~elJi";:' ;'KUSY"

::.T.~ ~
(podpis osoby up~r{j~jViecien

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentów!)

Data Szczecin 15.02.2013

Zalaczniki:
1. Oswiadczeniedo oferty
2. Komunikat organizacyjny zawodów
3.Kalendarz PZ Szermierczego

Poswiadczenie zlozenia oferty5)

I

Adnotacje urzedowe2~J


