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~ szczynM OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA)

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

(rodzaj zadania publicznego)
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(tytul zadania publicznego)
Organizacja imprezy sportowej - "Turniej Mikolajkowy dla dzieci i mlodziezy"

w okresie od 20.12.2012 do 31.12.2012

W FORMIE

( mala dotacja)
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

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



I. Dane oCerenta/oCerentówl)3)

1) nazwa Klub Sportowy Arkonia Szczecin

2) fonna prawna:4)

(x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna.. o. . . . oo. o. o. . o. o o. .. . o . o. . o. . .. . .. o. o

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

KRS 0000021754

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) - 28.08.2001

5) nr NIP: 8510016754 nrREGON: 001862931

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Arkonska (stadion)

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)Niebuszewo

gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71- 245 poczta: Szczecin

7) tel.: 914873931/501298775 faks: 914873931

e-mail: arkoniaszczecin@post.pl, arkonia@arkoniaoszczecinoplhttp://wwwoarkoniaoszczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: Lukas Bank

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

a) Robert Gliwa - prezes zarzadu

b) Krystian Bara - czlonek zarzadu

c) o o.. o o.. o.. o... o o.. o.. o... o 0'''''''''''0'' o.. o.. oo.. o.o.o.......

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

mowa w ofercie:9)

Klub Sportowy Arkonia Szczecin

Ul Arkonska (stadion)

71-245 Szczecin

tel.: 914873931/ faks: 914873931



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

kontaktowego)

Robert Oliwa tel 501 298775

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Dzialalnosc statutowa zwiazana jest z organizacja szkolenia sportowego w poszczególnych sekcjach,
organizacja zawodów sportowych oraz popularyzacja pilki wodnej i pilki noznej.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci w zakresie zapobiegania i przeciwdzialania problemom narkomani i

alkoholizmowi Wspieranie mlodych talentów, promocja mlodych sportowców;

Propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój wlasnej osobowosci oraz prowadzenie
dzialalnosci edukacyjnej w tum zakresie, podczas organizowanych wyjazdów;
Klub prowadzi sportowo-rekreacyjna, wychowawcza oraz dzialalnosc pozytku publicznego w oparciu o
pozostajaca w jego dyspozycji baze sportowa w celu:
l) ochrony i promocji zdrowia;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3) wspomagania rozwoju wspólnot i spolecznosci lokalnych;
4) wypoczynku dzieci i mlodziezy;
5) dzialalnosci charytatywnej;
6) przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;
7) propagowania róznych form wspólpracy w zakresie sportu i profilaktyki patologii spolecznej;
8) organizacji imprez i widowisk sportowych;
9) popularyzacji kultury fizycznej i sportu.
2. Dla realizacji powyzszych celów Klub prowadzi dzialalnosc pozytku publicznego w formie odplatnej i
nieodplatnej, której przedmiotem przy uwzglednieniu kodów i opisów zgodnych z Polska Klasyfikacja
Dzialalnosci (PKO) zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzialalnosci (Dz. U. z 2007r. Nr 251 poz. 1885 ze zm.) jest:

a) dzialalnosc odplatna:
. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji pozaszkolnej edukacji sportowej oraz zajec sportowych

i rekreacyjnych
. 85.59.B - Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 87.90.Z - Pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem. 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziecmi.

b) dzialalnosc nieodplatna:
. 84.12.Z - Kierowanie w zakresie dzialalnosci zwiazanej z ochrona zdrowia, edukacja, kultura

oraz pozostalymi uslugami spolecznymi, z wylaczeniem zabezpieczen spolecznych
. 86.90.E - Pozostala dzialalnosc w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfIkowana.
. 88.99.Z - Pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 85.60.Z- Dzialalnosc wspomagajaca edukacje.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci1)prowadzilprowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ...nie dotyczy... ... ... "'''' ... ... ... ... .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej nie dotyczy

a. ~8 0000021751
h ni~ iln1.."o.~'



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

z przytoczeniempodstawy prawnej10)

I Nie dotyczy

ill. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka cbarakterystyka zadania publicznego

Mikolajkowy Turniej dla dzieci to impreza skierowana do dzieci i mlodziezy trenujacych obecnie pilke nozna.

Glównym celem organizowanego turnieju jest krzewienie aktywnych form spedzania czasu wolnego, a takze

upowszechnianie i nauka sportowej rywalizacji w duchu fair play. Dodatkowo turniej bedzie mial na celu

popularyzacje dyscypliny sportowej - pilki noznej, wplynie on na upowszechnianie wsród najmlodszych

zawodników zasad pilki noznej oraz przyczyni sie do porównania poziomu wyszkolenia dzieci w

poszczególnych druzynach pilkarskich.

2. Opis potrzeb wskazujacycb na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis icb przyczyn oraz

skutków

Klub Sportowy Arkonia Szczecin w ramach zdan statutowych pracuje na rzecz upowszechniania sportu i
rekreacji wsród mieszkanców miasta Szczecin, propaguje sportowy tryb zycia oraz
aktywizacje mieszkanców w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych.
Rosnaca popularnosc gier komputerowych oraz telewizji wsród dzieci skutkuje zmniejszeniem zainteresowania

aktywnymi formami spedzania czasu wolnego. Dodatkowo brak aktywnosci fizycznej wsród rodziców

przyczynia sie do poglebiania tego stanu. Skutkiem tego jest pogarszajacy sie stan zdrowia najmlodszych,

wady postawy oraz brak wyuczonej aktywnosci fizycznej w wieku pózniejszym - doroslym

Adresatami zadania sa dzieci i mlodziez skupione przy klubach pilkarskich z terenu Miasta Szczecin oraz

województwa. Przewidujemy, ze w zawodach wezmie udzial 20 druzyn , lacznie okolo 200 osób, sa to: Stal

Szczecin, Arkonia Szczecin, Pogon Szczecin -SAP, Salos Szczecin, Chemik Police, Pomorzanin Nowogard, Ioa

Goleniów, Energetyk Gryfino, Szczecin Prawobrzeze;.



3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadan~asa dzieci skupione przy klubach pilkarskich z terenu Miasta Szczecin oraz Województwa

Zachodniopomorskiego. Przewidujemy, ze w zawodach wezmie udzial 20 druzyn , lacznie okolo 200 osób, sa to:

Stal Szczecin, Arkonia Szczecin, Pogon Szczecin -SAP, Salos Szczecin, Chemik Police, Pomorzanin Nowogard

!na Goleniów, Energetyk Gryfmo, Szczecin Prawobrzeze;.

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,H)

Nie dotyczy

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

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji ,H)

I Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem nadrzednym jest upowszechnianie aktywnosci fIzycznej i czynnego wypoczynku, zwlaszcza poprzez pilke

nozna, wsród najmlodszych zawodników zaproszonych druzyn.

Dodatkowymi celami sa:

-sportowa rywalizacja w duchu fair play;

-utrwalenie zasad pilki noznej;

-porównanie poziomu wyszkolenia pilkarskiego pomiedzy poszczególnymi druzynami;

-promocja Gminy Miasto Szczecin;

-"wylapanie" talentów sportowych sposród uczestników turnieju;



7. Miejsce realizacj~ zadania publicznego

Hala sportowa ul Tenisowa 35

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Turniej skierowany jest do dzieci i mlodziezy trenujacych pilke nozna w klubach pilkarskich Szczecina i regionu.

Przewidujemy, ze w turnieju udzial wezmie ok 20 druzyn.

Harmonogram turnieju:

Dzien 1

09.15 - zbiórka druzyn;

09.30 - odprawa trenerów i kierowników druzyn;

09.45 - uroczyste otwarcie turnieju;

10.00 - rozpoczecie rozgrywek eliminacyjnych w grupach;

15.00- mecze fmalowe;

16.30 - wspólny obiad;

17.00 - uroczyste zakonczenie turnieju, wreczenie pucharów, medali i nagród;

Dzien 2

09.15 - zbiórka druzyn;

09.30 - odprawa trenerów i kierowników druzyn;

09.45 - uroczyste otwarcie turnieju;

10.00 - rozpoczecie rozgrywek eliminacyjnych w grupach;

15.00- mecze finalowe;

16.30 - wspólny obiad;

17.00 - uroczyste zakonczenie turnieju, wreczenie pucharów, medali i nagród;



9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20.12.2012 do 31.12.2012

Zadanie skierowane jest do mieszkanców Miasta Gminy Szczecin

Poszczególne dzialania w zakresie

I

Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Dzialania organizacyjne. Organizacja wyzywienia

20.12.2012do31.12.2012 I K.S Arkonia Szczecin

. Zakup nagród i upominków

Przeprowadzenie turnieju

Sprawozdanie z wykonania zadania

20.12.2012 do 31.12.2012 K.S Arkonia Szczecin

31.12.2012 K.S Arkonia Szczecin

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Podstawowym rezultatem bedzie dlugofalowa popularyzacja aktywnosci fizycznej oraz czynnego wypoczynku

wsród dzieci. Warto zaznaczyc, izjednym z najwazniejszych elementów wychowania jest praca od samego

poczatku edukacji. Popularyzowanie czynnego spedzania czasu wolnego wsród najmlodszych procentuje na

przyszlosc, moze uchronic przed sieganiem po alkohol i inne srodki uzalezniajace w wieku mlodzienczym.

Dodatkowym rezultatem bedzie nawiazanie szerszej wspólpracy pomiedzy poszczególnymi klubami sportowymi

oraz "wylapanie" mlodych, dobrze zapowiadajacych sie talentów sportowych.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

Lp. Rodzajkosztówl!» Il Kos R Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
o zt od calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego,
s jedn za (w zl) z srodków wlasnych, w tym pracy
C ostk j wnioskowanej srodków spolecznej czlonków
j owy m dotacji z innych zródel, w i swiadczen
e (w iar (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszy
d zl) y adresatów zadania (w zl)
n publicznegol7)(w zl)
o
s
t
e
k

I
Koszty
merytorycznel8):
l) zakup
wyzywienia l 1500,0 PLN 1.500,00 1.500,00 ------------------------ ---------------------------
2) zakup napojów l 1000,0 PLN 1000,00 1000,00 ------------------------- ------------------------
3) puchary ,
medale, nagrody, l 2000,0 PLN 2.000,00 2.000,00
upominki
4) )wynajecie hali l 1500,0 PLN 1.500,0 1.500,0 ------------------------- -------------------------

I
Koszty obslugeO)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne:
l) Obsluga l 1,000 PLN 1000,00 1000,00 ------------------------- --------------------------
ksiegowa
2) Obsluga
organizacyjna 3 1000,0 PLN 3.000,00 3.000,00 -------------------------
(umowa o dzielo) O

---------------------

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji:

IV Ogólem:
---------- --------------------------

10.000,00 10.000,00

l Wnioskowana kwota dotacji

1O.000,Ozl 100%

2 Srodki fmansowe wlasnel1)

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

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



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Nie dotyczy

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

> ,.......

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneg022)

Do realizacji zadania beda odpowiedzialni trenerzy K.S Arkonia Szczecin

. Michal Zygon - trener I klasy

Robert Jurszo - trener instruktor.
. Marek Safanów - trener instruktor

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

. Sprzet sportowy

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego"}

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

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

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

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

3.3 pozostale}/}

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

4 Wkladosobowy(wtym swiadczeniawolontariuszyi pracaspolecznaczlonków)
......... zl ........%

5 Ogólem(srodki wymienionew pkt 1-4) 10.000,0zl 100%

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

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

TAKJNIE}}

TAKJNIE I)

TAKlNIE1}

TAKlNIE l)



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

tych zadan realizo~ane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Klub Sportowy Arkonia realizuje róznego rodzaju zadania w zakresie szkolenia dzieci i
mlodziezy, organizacji imprez sportowo -rekreacyjnych

.
Mecz Polska - Malta - czerwiec 20 II

Organizacja licznych turniejów dla dzieci i mlodziezy

Dwa cykliczne turnieje Arkonia Cup Im . Michala Wojciechowskiego" - pilka nozna

.

.

. " Family Cup" - coroczny turniej dla rodziców zawodników zrzeszonych w KS Arkonia

Floating Arena Cup 2012.

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

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

I Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentówB~

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

3) oferent/oferencil) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 3l.l2.2012

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/oferenciB skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowymlv/lasci'.vaewidencja+);

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

faktycznym

, ~. ''''C ,H

laKSARKON

~.
~l,,::'~I.."<HI ......................

Robe t ql~::: ...?Q~.............
p e

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta! oferentów l)

Data... :!{?, A~. ,,200...-. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. ..

Zalaczniki:
1.Kopiaaktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruSadowego,innegorejestrulubewidencje4)
2. W przypadkuwyboruinnegosposobureprezentacjipodmiotówskladajacychofertewspólnaniz wynikajacyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialaniaw imieniuoferenta(-ów).


