Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 48 91 42 45 105
bop@um.szczecin.pl ∙ www.szczecin.pl

BOP-4
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Szczecin
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego

1)

Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego

2)

Data
rozpoczęcia

15.03.2017

Data
zakończenia

15.06.2017

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Klub Koszykówki „Wilki Morskie” (forma prawna: stowarzyszenie)
Ul. Wąska 16
71-415 Szczecin
SKFN/BOP: 021 (data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 09.02. 2004 r.)
KRS 0000339377

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Marek Żukowski,
e-mail: biuro@wmsz.pl
http://www.wmsz.pl

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Adresatami zadania publicznego są dzieci i młodzież z terenów miasta Szczecin, którzy czynnie uczestniczą w uprawianiu
koszykówki.
Szkolenie dzieci i młodzieży na szczecińskich obiektach, prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowanych szczecińskich
szkoleniowców i odbywa się w cyklu od 4 do 5 zajęć w tygodniu.

Celem głównym zadania są:
1.

przeprowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców i dziewcząt z podziałem na kategorie wiekowe;

2.

udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Sportowe, Ministerstwo Sportu;

3.

udział dzieci i młodzieży w turniejach towarzyskich na terenie kraju i Europy;

4.

przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych na poziomie seniorskim.

Cele szczegółowe:
1. wzrost aktywności fizycznej uczestników;
2. promocja zdrowego stylu życia;
3. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu;
4. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji;
5. zakorzenienie wśród dzieci i młodzieży nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności fizycznej;
6. promocja Gminy Miasto Szczecin;
7. tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Prawidłowy rozwój szkolonych zawodników i zawodniczek w celu przygotowania ich do startu w imprezach młodzieżowych
najwyższej rangi oraz zgłoszenie zawodników do rozgrywek ligowych ogólnopolskich w sezonie 2017/2018 jak i
przygotowanie młodszych adeptów do udziału w przyszłości w zawodach ligowych na ogólnopolskim poziomie w kategorii
seniorów. Dzięki dotacji młodzież i dzieci będą mogły kontynuować szkolenie swoich pasji i rozwijać pod fachowym okiem
swoje umiejętności i predyspozycje.
Projekt wpłynie również na promocję i pozytywny wizerunek Gminy Miasta Szczecin, jako miasta sprzyjającemu rozwojowi
sportów młodzieżowych, poprzez propagowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodych zawodników
naszego klubu, a także wśród wszystkich chętnych młodych adeptów koszykówki w naszym mieście

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
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istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
3)
dotacji
(zł)

1

Wynajem hal sportowych

2000

2000

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
4)
lub rzeczowego
(zł)
0

2

Najem środków transportu

900

900

0

3

Zatrudnienie trenerów

2000

1000

1000

4

Opieka medyczna

300

200

100

5

Wpisowe do rozgrywek

2000

1900

100

7200

6 000,00

1200

Lp.

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

.................................................................
.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data ........................................................
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)
4)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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