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OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA I)

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

MALA DOTACJA

Organizacja Ogólnopolskiej imprezy sportowej pt. VII Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa UKS-ów

w okresie od 28-30.09.20l2r

W FORMIE

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: Uczni~wski Klub Sportowy" BLEKITNA"

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)

WESiT- II - IK14123/1/0I podpoz.Nr 56

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 01.03.2011 rok

5) nr NIP: 955-20-03-857 nr REGON: 812334110

6) adres:

miejscowosc: Szczecin uL:. Orawska l

dz
.

l
.

l b
. .

dn k . 7)
le mca u InnaJe ost a pomocmcza: ........

. . 8)gmina: powiat: ..................................................

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-131 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91/4523040 501184769 faks: 91/4523040

e-mail: uksblekitna@op.pl http://www.blekitna.info

8) numer rachunku bankowego

nazwa banku; Bank PeKao s.a VII O 1szczecin

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

a) Biernat Grazyna prezes Klubu

b) Kulbacka Magdalena sekretarz klubu

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

mowa w ofercie:9)

Uczniowski Klub Sportowy" Blekitna" 70-131 Szczecin ul. Orawska l 91/4523040,501184769

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

kontaktowego)

Grazyna Biernat -prezes tel. 501 184769
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
Organizacja zawodów sportowych ,zgrupowan sportowych wyjazdowych jak i stacjonarnych.
Opieka nad dziecmi podczas wyjazdów na obozy,zgrupowania oraz wszystkie zawody sportowe

wojewódzkie, krajowe oraz miedzynarodowe.
Organizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
Prowadzenie treningów.

13) jezeli oferent /oferenciI) prowadzi/prowadza l) 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.

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie ma charakter popularyzacji sportu ,a w szczególnosci gimnastyki artystycznej na terenie Miasta

Szczecina. Jest to jedyna tak duza impreza sportowa w gimnastyce artystycznej o zasiegu ogólnopolskim.

Startuja na niej zawodniczki z calej Polski i ze wszystkich klubów w których dzieci i mlodziez uprawiaja

gimnastyke artystyczna.
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Zawody te sa organizowane przez nasz klub po raz VII i zlecane corocznie przez PZG jako impreza wpisana w

kalendarz imprez centralnych Polskiego Zwiazku Gimnastycznego.

W roku 2011 bylo 96 zawodniczek z II klubów

Impreza byla wspomagana corocznie przez UM Szczecin.

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

skutków

Zadanie jest bardzo potrzebna impreza sportowa adresowana do duzej ilosci dzieci i mlodziezy jak równiez

kibiców i sympatyków gimnastyki artystycznej.Jest jedyna impreza ogólnopolska na terenie miasta Szczecin o

tak duzym ogólnopolskim zasiegu.

Impreza sportowa organizowana przez nasz Klub cieszy sie duza popularnoscia zwazywszy ,ze w naszym klubie

duzo dzieci i mlodziezy uprawia te dyscypline sportu.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zadanie adresujemy do zawodniczek ,trenerów ,sedzin, kibicow jak i mediów.

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.li)

Nie dotyczy
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5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentJoferend) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Tak.

Rok 2011, 20 l0,2009,2008,2007,2006

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Celemzadaniajest przedewszystkimpopularyzacjasportupoprzezzawody.Poniewaztegotypuimpreza

sportowa o zasiegu ogólnopolskimj~stjedyna - bardzo zalezy nam na jej organizacji. Ponadto mozemy pochwalic

sie na naszym terenie naszymi wyszkolonymi zawodniczkami ,a mamy naprawde dobre dzieci w tej dyscyplinie

sportu.

Zadanie mozemy wykonac tylko przy wsparciu organów administracji panstwowej.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Hala sportowa ZSO Nr 3

Ul. Orawska l

Siedziba Klubu.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Zadanie wykonane wedlug etapów i dat okreslonych w harmonogramie.
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9. Harmonogram 13)
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.08 - 30.09.2012

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

realizowanego zadania publicznego poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Wczesniejsze zarezerwowanie hoteli dla 14.08..2012r UKS " Blekitna"
uczestników Wybrane hotele

zawodów/zawodniczki,trenerzy,sedziny,goscie.!

Rozeslanie I komunikatu do wszystkich polskich 28.08.2012r UKS " Blekitna"

klubów wraz z regulaminem zawodów.

Rozeslanie zaproszen na zawody do mediów i 1.09.2012r UKS " Blekitna"

sponsorów.

Wydrukowanie i rozwieszenie plakatów 20.09.2012r UKS " Blekitna"

informujacych o naszych zawodach.

Rozeslanie II szczególowego komunikatu do

klubów wraz z programem zawodow

Przygotowanie pucharów,medali i dyplomów 20.09.2012r UKS " Blekitna"

oraz zakup nagród dla uczestników zawodów Firma grawerska,poligraficzna

Firmy sportowe

Przygotowanie programu komputerowego do 20.09.2012r UKS" Blekitna"

obslugi zawodów po ostatecznym zgloszeniu

zawodniczek i sedzin.

Wypozyczenie sprzetu naglasniajacego i montaz 28.09..2012r ZSO Nr 3

na hali zawodów UKS "Blekitna"

Dekoracja hali sportowej.Przygotowanie 28.09..2012r UKS " Blekitna"

sekretariatu do obslugi przyjezdzajacych ekip.

Poprowadzenie odprawy technicznej.

Poprowadzenie próby planszy zgodnie z

minutowa rozpiska.

Zawody: 29-30..2012r UKS "Blekitna"

29y1012r wielobój we wszystkich kategoriach
wiekowych zgodnie z regulaminem zawodów

30)1012r Finaly. Start 8 najlepszych
C?t. k k'd'k .. l' hzawo mcze z az ej ategorn wy omonyc w

wieloboju dnia poprzedniego.



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultatem zadania bedzie start zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych dzieci i mlodziezy.

Popularyzacja sportu a w szczególnosci gimnastyki artystycznej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Atrakcja sportowa dla kibiców ,którzy interesuja sie ta dyscyplina sportu. Dla tej duzej rzeszy rodziców, którzy

maja dzieci w klubach sportowych uprawiajacych gimnastyke ,a niestety nie maja gdzie zobaczyc na zywo

zawodów poniewaz jest bardzo malo rozpowszechniona w mediach. Mamy nadzieje,ze do nas na zawody jak

zwykle media dotra.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

9

Lp. Rodzaj kosztów1b) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowych pokrycia
(w zl) z srodków z wkladu

,......, wnioskowanej wlasnych, osobowego,
N

dotacji srodków w tym pracy:::'-' (w zl) z innych spolecznej
zródel, w czlonków

o
tym wplat i i swiadczen

E '"
oplat wolontariuszy'" o° .a 's

.g Q.) adresatów (w zl)
......, .

zadania......, N'<.) N

publicznegol7).", '" "O
..9 o
..... (w zl)

Koszty merytorycznel8)
po stronie... (nazwa

1 1000,00 1000,00 1000,00Oferentai9):
--------

I.Wynajem obiektów
sportowych
2.nagrody zawodników 50 50,00 Szt 2500,00 2500,00 --------

II

Koszty obslugeO)zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne po
stronie... (nazwa
Oferentai9):

HI
Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji
po stronie... (nazwa
Oferenta) 19):

rv Ogólem: 3500,00 2500,00 1000,00



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Wartosci sa szacunkowe na podstawie tego roku. Kosztorys dokladniejszy przy podpisaniu umowy.

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

W ramach wspólpracy naszego Klubu z Urzedem Marszalkowskim mamy otrzymac na nasza impreze

pamiatkowe statuetki dla uczestników zawdów /miejsca 1-8 / z Urzedu Marszalkowskiego -wydzialu

sportu.

Jestesmy Klubem sportowym"gdzie dziewczynki trenuja ginmastyke artystyczna .W 2012r zrzeszamy 43

zawodniczki w grupie wyczynowej i okolo 60 dzieci w grupach naborowych i rekreacyjnej.

Organizowalismy juz 6 razy Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa UKS-ów z wielkim powodzeniem i

zainteresowaniem. Jest to ogólnopolska impreza sportowa przydzielona naszemu klubowi przez PZG.

Mamy osiagniecia we wszystkich kategoriach wiekowych. Nasze zawodniczki zdobyly w 2011r roku 63,85

punkta zdobywajac 10 punktów wiecej niz w roku ubieglym. Zdobylismy medale we wszystkich

punkujacych kategoriach przy czym zloty w Mistrzostwach Polski Mlodziczek. Jako Klub w rywalizacji

punktowej dzieci i mlodziezy zajmujemy 2 miejsce w Polsce ustepujac tylko Gdyni ,a jako UKS jestesmy

10

l Wniokowana kwota dotacji 2500,00 71,4

2 Srodki fmansowe wlasnej?)

1000,00 28,6
3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.

3.1-3.3)Jl)

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol/)

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)l7)

3.3 pozostale II)

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

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

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 3500,00 100%

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
rowatrzonv( -a)

TAK,NIE

TAK,NIE



r
najlepsze. Wynik zawodniczki potwierdzily. Jako Klub jestesmy najwyzej punktujacym klubem w

województwie zachodniopomorskim.

-Mamy 3 zawodniczki w Kadrze narodowej Polski/lseniorka i 2 juniorki!

-Jedna z kadrowiczek Nowicka Marta jest objeta przygotowaniem Ministerstwa Sportu" Talent".

-2 zawodniczki -juniorki wytypowane zostaly do Osrodka Przygotowan Olimpijskich do Gdyni do

zbiorówki Olimpijskiej i obie po kwalifikacjach na zgrupowaniu zostaly zakwalifikowane.

-28.06-1.07.2012r odbyla sie Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy w Wieliczce, gdzie startowaly nasze

zawodniczki. Wrócilysmy z 4 medalami II zloty,1 srebrny i 2 brazowel Jestasmy najlepszym klubem w

woj. Zachodniopomorskim zdobywajac 28 punktów w tej rywalizacji.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Górska Agnieszka - instruktor

KulbackaMagdalena- instruktor

HankI Barbara - choreograf

Obsluga techniczna: komputerowiec,speaker,sluzby porzadkowe i sprzatajace oraz przygotowujac obiekt.
Wolentariusze

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentów!)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

, Maty treningowe. Sprzet grajacy.Kamera.Sprzet sportowy do gimnastyki artystycznej.

Sprzet do zbiorówek,kostiumy startowe do zbiorówek.

Komputer,drukarki.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Podobne zadania realizowane sa w kazdym roku kalendarzowym

Wszystkie zadania realizowane byly przy wspólpracy i dotacji administracji publicznej.

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.

N ie dotyczy
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Oswiadczam.(-y), ze:

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

oferenta/oferentów]);

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

3) oferent/oferenci!) jest/sa]) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30.09.2012r.

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 10l, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferenci!) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)!) 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 ewidencja!);

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

faktycznym.

(podpis osoby upowazni~j
lub podpisy osób upowaznion

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów!)

Data 28.08.20l2r

Zalaczniki:
l. 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)

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 dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
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