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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFFRTA urs;:pnT.N A+)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 UST AWY 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

UPOWSZECHNIANIE KUL TURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(rodzaj zadania publicznego2»)

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Mlodszych w Biegach
Przelajowych

(tytulzadaniapublicznego)

w okresie od 01.02.2012 do 15.04.2012

W FORMIE
PO\V1ERZENIA RE/\LIZ,\CJI Z,A.D,A.NV\PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

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



I. Dane oferenta/nfl'rPRtóml)3)

l) nazwa: Miejski Klub Lekkoatletyczny

2) forma 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)

Stowarzyszen Kultury Fizycznej Nieprowadzacych Dzialalnosci gospodarczej SKFN/BOP 005

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)21.03.2003

5) nr NIP:852-05-06-744 nr REGON: 811985749

6) adres:

miejsco\vOsc: Szczecin ul.: Litewska 20

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:?) ...............................................

.
S . . 8)

gmIna: zczeCIn pOWIat: ..................................................

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-344 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 487-58-68 faks: 91 487-58-68

e-mail: biuro@mkl.szczecin.pl http://www.mkl.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego: j

nazwa banku:

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

a) Anna Ochman - Prezes Klubu

b) Iwona Dabkowska - Glówny ksiegowy

c) :............................................................................................

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

mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy



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

kontaktowego)

Anna Ochman Tel.

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wsród dzieci, mlodziezy i doroslych na terenie dzialania
Klubu oraz wychowanie dzieci i mlodziezy poprzez kulture fizyczna.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
-wspóldzialanie z wladzami sportowymi, panstwowymi i samorzadowymi w celu zapewnienia
czlonkom wlasciwych warunków do uprawiania sportu
- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i miedzynarodowej.
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
- prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej.
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad czlonkami Klubu.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci1)prowadzi/prowadza') dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

Zasady okreslone w statucie MKL-Szczecin.



III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Mlodszych w Biegach Przelajowych, które odbeda sie

24.03.2012 na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Projekt jest czescia zadan statutowych klubu.

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

skutków

l) Organizacja tak duzej imprezy sportowej w randze Mistrzostw Polski ma na celu promowanie sportu, a w

szczególnosci lekkiej atletyki i biegania wsród mieszkanców Szczecina.

2) Ma pokazac mozliwosci alternatywnego spedzania czasu dla dzieci, mlodziezy i doroslych.

3) Promowac Szczecin w calej Polsce.

4) Poprzez zawody chcemy zachec mieszkanców Szczecina do kibicowania i wlaczenia sie do amatorskiego

uprawiania sportu, a w szczególnosci biegania.

5) Organizacja tej rangi zawodów spowoduje zwiekszenie rozpoznawalnosci Szczecina jako waznego osrodka

biegowego w Polsce.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Uczestnikami Mistrzostw beda dzieci i mlodziez urodzona w latach 1995-96 Guniorzy ijuniorki mlodsze) oraz 1993-

94 Guniorzy) bedace czlonkami klubów sportowych z calej Polski i posiadajacy wazna licencje zawodnicza Polskiego

Zwiazku Lekkiej Atletyki.

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.ll)

Nie dotyczy



5. Informacja, czy.w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) 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)

Nie dotyczy

6. ZakJadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, Popularyzacjasportu,a w szczególnoscilekkiejatletykiwsródmieszkancówSzczecina.

Promocja Szczecina w Polsce, jako miasta atrakcyjnego pod wzgledem sportowym i otwartego na sport.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin Park Kasprowicza

8. Opis poszczególnych dziaJan w zakresie realizacji zadania publicznego!2)

I Wzakresierealizacjizadaniapublicznegozostanawykonanenastepujacedzialania:

Przygotowane zostana materialy promocyjne Mistrzostw Polski. Plakaty zostana rozwieszone w klubach

sportowych regionu, jednostkach uzytecznosci publicznej. Informacje dot. Mistrzostw zamieszczone zostana na

stronie internetowej Klubu www.mkl.szczecin.pl oraz Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki www.pzla.pl.

Wypozyczony zostanie sprzet potrzebny do obslugi imprezy, przygotowane zostana nagrody dla zwyciezców.

Wydawanie pakietów startowych odbedzie sie 23.03.2012 w godz. 16-22 na Miejskim Stadionie

Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej.

W dniu 24.03.2012 przeprowadzonych zostanie 8 Biegów:

Start pierwszego biegu zaplanowano na godz. 10.00. Wczesniej oznakowana zostanie trasa biegów. Rozstawione

zostanie miasteczko biegowe. Wydane zostana uczestnikom wczesniej nieodebrane pakiety startowe.

Podczas imprezy przygotowana zostanie dokumentacja fotograficzna.

Po kazdym biegu dokonana zostanie dekoracja zwyciezców.

1. juniorki mlodsze (r.1995-96) - 2 km,

2. juniorki mlodsze (r.1995-96) - 3 km,

3. juniorzy mlodsi (r. 1995- 96) - 3 km,

4. juniorzy mlodsi (r. I995- 96) - 5 km,

5. juniorki (r.1993-94) - 2 km,

6. juniorki (r. 1993-94) - 4 km,

7. juniorzy (r. I99394) - 3 km,

8. JUnIorzy (r. I993-94) - 6 km.



Po zakonczeniu dekOfacjizwyciezców ostatniego biegu impreza zostanie oficjalnie zakonczona.

Miasteczko biegowe zostanie sprzatniete, zwiniete zostanie oznaczenie trasy. Posprzatany zostanie teren startu,

mety oraz calego obszaru, na którym odbywala sie impreza.

Zwrócony zostanie wypozyczony sprzet.

Opublikowane zostana wyniki Biegu oraz galerie ze zdjeciami z imprezy. Przygotowana zostanie relacja z

imprezy. Przygotowane zostanie sprawozdanie z imprezy oraz rozliczenie finansowe imprezy.

9. Harmonogram 13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.02.2012 do 15.04.2012

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Przygotowanie materialów 01.02.-10.02.2012 MKL

promocyjnych

Zarezerwowanie noclegów 01.02.-29.02.2012 MKL

Przygotowanie nagród 01.02. -20.03.2012 MKL

Wyznaczenie trasy Biegu 01.02.-29.02.2012 MKL

Przyjmowanie zgloszen 01.02. -20.03.2012 MKL

Wypozyczenie sprzetu 01.03.-20.03.2012 MKL

Odebranie wypozyczonego sprzetu i 23.03.2012 MKL

przetransportowanie na miejsce

Imprezy

Wydawanie pakietów startowych 23.03.2012 MKL

24.03.2012 MKL

Oznakowanie trasy Godz.6.00-09.30

Wydawanie pakietów startowych Godz.8.00-09.30

Oficjalne otwarcie imprezy Godz.09.50

Start Pierwszego Biegu Godz. l 0.00

(po kazdymBiegudekoracja

zwyciezców)

Przygotowanie dokumentacji

fotograficznej Godz. 10.00-14.00

Wydawanie cieplych napojów Godz. 10.30-13.30

Zakonczenie imprezy Godz.14.00

Usuwanie oznakowania trasy Godz.14.30-15.00



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

Udzial w imprezie ponad 600 zawodników z klubów z calej Polski.

Promocja postaw prozdrowotnych wsród mieszkanców Szczecina.

Popularyzacja sportu, a zwlaszcza bieganiajako najprostszej i najbardziej dostepnej formy ruchu.

Pozytywny wplyw na sposób postrzegania Szczecina w calym kraju, jako miasta otwartego i atrakcyjnego dla

sportowców, zarówno amatorów jak i zawodników.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Zwrot wypozyczonego sprzetu 25-26.03.2012 MKL

Rozliczenie imprezy 26.03.-15.04.2012 MKL

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

N
(w zl) z srodków osobowego, w tym:::'-'

wnioskowanej wlasnych, pracy spolecznej>->
::: dotacji srodków czlonkówo

(w zl) z innych zródel, i swiadczen..><: ..><:
>-><!) .....

..... UJ :...
W tym wplat i wolontariuszy

UJ o ro
o t:i 'st:i -o oplat adresatów (w zl)-o <!)
<!) '-' .

zadania'-' N.u N

publicznegol7) (w
'UJ UJ -o

:§
o o

:::.::: o:::
zl)

I Koszty
merytoryczne I8)

po stronie MKL:
I) obsluga 2 200 Szt. 400 400
medyczna
2) koszty oprawy
Imprezy 1 5300 KpI. 5300 5300
3) transport 1 1500 Szt. 1500 1500
4) napoje dla 600 0,33 Szt. 200 200
zawodników
5)zakwaterowanie

Szt. 600 600i wyzywienie 10 60
sedziów
6) ochrona

1 500 Szt. 500 500
Imprezy



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

II
Koszty obslugi2O)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie MKL :
l) obsluga

5 300 Os. 1500 1500techniczna

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocJIpo
stronie MKL :
l) ........
2) ..... ...

IV Ogólem: 10000 10000

l Wnioskowana kwota dotacji

l 0000 zl 100%

2 Srodki finansowe wlasneli)

Ozl .. .. .. ..%

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

Ozl ..... ...0/0

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegoliJ

Ozl ........%

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)

Ozl ........%

3.3 pozostale 17)

Ozl ........%

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

Ozl ... .....%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt. 1- 4)

10000zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

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

""""""""""""""""""""""""""'"....................................................................................................

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Czlonkowie Klubu

Sedziowie PZLA

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

Komputer, drukarka.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Organizacja nastepujacych imprez sportowych:

I) Mistrzostwa Polski Seniorów 2002 r.

2) Mistrzostwa Polski Seniorów w Wielobojach i Biegu na 10 km 2002.

Nazwa organu administracji 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 (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia

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

TAK/NIE1)

TAK!NIE1)

TAK/NIE l)

TAK/NIE l)



3) MiedzynarodowyMeczLekkoatletycznyPolska- Francja- RosjaU202003r.

4) Mistrzostwa Polski w Wielobojach 2004 r.

5) MiedzynarodowyMeczLekkoatletycznyPolska- NiemcyU232006r.

6) Puchar Europy w Wielobojach 2007 r.

7) Xlii Ogólnopolska Olimpiada Mlodziezy w Sportach Letnich 2007 r.

8) Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce 2008 r.

9) Miedzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Pedros Cap 2008 r.

10) Miedzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Pedros Cap 2009 r.

II) Puchar europy w Wielobojach 2009

4. Informacja, czy oferent/oferenci I) 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 dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferentalofereRtówI);

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

3) oferent/oferenciI) jest/sa+) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia ;

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

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/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 8ado'Nym/wlasciwa ewidencjal);

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

faktycznym.

MIEJSKI KLUB

UfKF..OATl.ETYCZNY.SZCZECIN

71-3~'-1Szczecin. ul. Litewska t1:el.lLtX 1)9148 75868
NIP 852-050-67-44, REGON 81198574,
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