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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Udzial zespolu w rozgrywkach I B Ligi Kobiet
(rodzaj zadania)

w okresie od 01 pazdziemikado 31 grudnia 2010 r.

skladana na podstawie przepisów dzialu II
rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

llv o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

.:;::
~
..":;.'\1', (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póznozm.)
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PRZEZ

Stowarzyszenie Lokalne Salezjanskiej Organizacji Sportowej
(nazwa organu zlecajacego)

WRAZ Z
WNIOSKIEl\1 O PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE 10 000,00 zl

, ks.



I. Dane na temat organizacji pozarzadowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pelna nazwa Stowarzyszenie Lokalne Salezjanskiej Organizacji Sportowej
2) forma prawna Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub w innym rejestrze* nr KRS 5083
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 28.03.2001
5) nr NIP 852 - 22 - 15 - 502 nr REGON 811173307
6) dokladny adres: miejscowosc Szczecin ul. Witkiewicza 64

gmina Szczecin po\viat ......
województwo zachodniopomorskie

7) tel. 603 225 723 taks..............................................................
e-mail: jaremic@op.pl http:// ...

8)nazwa banku i numer rachunku - -- -- - - - - - -

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego
ks. Dariusz Presnal - prezes
Krzysztof Dabrowski - wiceprezes ds.ekonomicznych
AdamDrozdowski- wiceprezesds. organizacyjnych
Jaroslaw Michalski -skarbnik
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie Stowarzyszenie Lokalne Salezjanskiej Organizacji Sportowej,
ul. Witkiewicza 64, 71 - 125 Szczecin, 691 749301

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupehrien dotyczacych oferty (imie i
nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ks. Dariusz Presnal,
12)przedmiot dzialalnosci statutowej:

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna

Dzialalnosc statutowa klubu polega na prowadzeniu szkolenia dzieci, mlodziezy i osób
doroslych w koszykówce kobiet, pilce noznej, siatkówce i tenisie stolowym oraz
uczestnictwo w zawodach i i imprezach sportowych w tych dyscyplinach sportu. Klub
ma na celu zwalczanie patologii wsród dzieci i mlodziezy poprzez organizacje zajec
sportowych, kursów, obozów, szkolen i innych zorganizowanych przedsiewziec o
charakterzesportowo- wychowawczym.Zadaniemklubujest równiezkrzewienie
kultury fizycznej wsród dzieci i mlodziezy, rozwijanie zainteresowan sportowych i
podnoszenie na wyzszy poziom stanu zdrowia i sprawnosci fizycznej, a takze
eksponowaniew dzialalnoscisportowo- wychowawczejzasadyfairplay.

b) dzialalnosc statutowa odplatna
Klub nie prowadzi odplatnej dzialalnosci statutowej.

13)jezeli organizacja pozarzadowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi
dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców,
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

SALOS Szczecin nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.
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H. Opis zadania

1. Nazwa zadfu'1ia

Szkolenie dzieci i mlodziezy, udzial w rozgrywkach ligi zachodniopomorskiej - eliminacji
do mistrzostw Polski w kategoriach mlodziezowych, udzial w turniejach towarzyskich o
zasiegu ogólnopolskim oraz miedzynarodowym.

2. Miejsce wykonywania zadania

Szkolenie mlodziezy na terenie Szczecina, udzial w obozach sportowych i turniejach w
Polsce i innych krajach europejskich. Rozgrywki ligowe na terenie Polski.

3. Cel zadania

Celem zadania jest finansowanie szkolenia dzieci i mlodziezyw koszykówce dziewczat z podzialem
na kategone wiekowe. Udzialw rozgrywkachorganizowanych przez Okregowe ZwiazkiSportowe,
MinisterstwoSportu, oraz udzialw turniejach na terenie Polski i za granica. Przygotowanie oraz
udzialw oaólnopo!skich rozarvwkach liaowvchna ooziemie seniorskim.

4. Szczególowy opis zadania !spójny z kosztorysem!

Szkolenie dzieci i mlodziezy na obiektach sportowych w Szczecinie odbywa sie INcyklach od 2 do 5
w tygodniu. Zajecia prowadzone sa przez trenerów i instruktorów sportowych. Uzupelnienie
szkolenia jest udzial zespolów w rozgrywkach lig mlodziezowych, organizowanych przez ZOZkosz.
Mecze odbywaja sie raz w tygodniu w Szczecinie lub w innych miastach (Koszalin, Kolobrzeg,
Slupsk, Miastko i inne).Takze udzial w lidze seniorek o Mistrzostwo Polski. Ponadto udzial w
turniejach towarzyskich w Polsce i za aranica.

5. Harmonogram planowanych dzialan !z podaniem terminów ich rozpoczecia i zakonczenia!
wraz z liczbowym okresleniem skali dzialan planowanych przy realizacji zadania !nalezy
uzyc miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo,
miesiecznie, liczba adresatów!

1 Rocznik2000.- trenerIwonaAndrzejczak
Szkolenie 2 x w tygodniu po 90 min. dla 14 zawodniczek

Rozgrywki miedzyszkolne ( pazdziernik, listopad, grudziei12010)
Turniej miedzyszkolny - grudzien.
Wynajem hali w cyklu 2 zajec w tygodniu.( pazdziernik- grudzien 2010).

2. Kadetki- trener Iwona Andrzejczak
Szkolenie 3 x w tygodniu po 90 nTh.'1.dla 12 zawodniczek.

Udzial w rozgrywkach Miedzywojewódzkiej Lidze koszykówki Kobiet.
Wyjazd na Ogólnopolski Turniej do Slupska- pazdzierPik 201O(2 dni dla 12 osób)
Wynajem hali w cyklu 3 zajec w tygodniu ( pazdziernik - grudzien 2010)
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II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

Szkolenie dzieci i mlodziezy, udzial w rozgrywkach ligi zachodniopomorskiej - eliminacji
do mistrzostw Polski w kategoriach mlodziezowych, udzial w turniejach towarzyskich o
zasiegu ogólnopolskim oraz miedzynarodowym.

2. Miejsce wykonywania zadania

Szkolenie mlodziezy na terenie Szczecina, udzial w obozach sportowych i turniejach w
Polsce i innych krajach europejskich. R()zgI)"ATkiligowe na terenie Polski.

3. Cel zadania

Celem zadania jest finansowanie szkolenia dzieci i mlodziezy w koszykówce dziewczat z podzialem
na kategorie wiekowe. Udzial w rozgrywkach organizowanych przez Okregowe Zwiazki Sportowe,
Ministerstwo Sportu, oraz udzial w turniejach na terenie Polski i za granica. Przygotowanie oraz
udzial w oaólnopolskich rozgrywkach ligowych na poziomie seniorskim.

4. Szczególowy opis zadania /spójny z kosztorysem!

Szkolenie dzieci i mlodziezy na obiektach sportowych w Szczecinie odbywa sie w cyklach od 2 do 5
w tygodniu. Zajecia prowadzone sa przez trenerów i instruktorów sporto'J'l'jch.Uzupelnienie
szkolenia jest udzial zespolów w rozgrywkach lig mlodziezowych, organizowanych przez ZOZkosz.
Mecze odbywaja sie raz w tygodniu w Szczecinie lub w innych miastach (Koszalin, Kolobrzeg,
Slupsk, Miastko i inne).Takze udzial w lidze seniorek o Mistrzostwo Polski. Ponadto udzial w
turnieiach towarzyskich w Polsce i za aranica.

5.Harmonogram planowanych dzialan /z podaniem terminów ich rozpoczecia i zakonczenia!
wraz z liczbowym okresleniem skali dzialan planowanych przy realizacji zadania /nalezy
uzyc miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo,
miesiecznie, liczba adresatów/

1 Rocznik2000. - trener Iwona Andrzejczak
Szkolenie 2 x w tygodniu po 90 min. dla 14 zawodniczek

Rozgrywki miedzyszkolne ( pazdziemik, listopad, grudzie112010)
Turniejmiedzyszkolny- grudzien.
Wynajem hali w cyklu 2 zajec w tygodniu.( pazdzierillk - grudzien 2010 ).

2. Kadetki - trener Iwona Andrzejczak
Szkolenie 3 x w tygodniu po 90 min..dla 12 zawodniczek.

Udzial w rozgrywkach Miedzywojewódzkiej Lidze koszykówki Kobiet.
Wyjazd na Ogólnopolski Turniej do Slupska- pazdziernik 2010( 2 dni dla 12 osób)
Wynajem hali w cyklu 3 zajec w tygodniu ( pazdziernik - grudzien 2010)
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3. Juniorki - trener Jaroslaw lVIichaiski
szkolenie 3 x w tygodniu po 90 min. dla 12 zawodniczek

Udzial w rozgrywkach Miedzywojewódzkiej Ligi Koszykówki Kobiet
Wyjazdna OgólnopolskiTurniejdo Slupska- pazdziernik20lO( 2 dni dla 12osób. .
Wynajemhaliw cyklu3 zajecw tygodniu( pazdziernik- grudzien2010).

4. Seniorki - trener Jaroslaw Michalski.
Szkolenie 5 x w tygodniu po 90 min. Dla 14 zawodniczek.

wyjazdna Ogólnopolskiturniejdo Polanowa- pazdziernik2010 ( 2 dni dla 14
osób).
Udzial w rozgrywkach l b Ligi Kobiet, organizowanych przez Wielkopolski
OkregowyZwiazekKoszykówki- pazdziernik,listopad,grudzien2010.
Wynajem hali w cyklu 5 zajec w tygodniu( pazdziernik - grudzien 20 lO).

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania.

Prawidlowy rozwój zawodniczek w celu przygotowania ich do startu w imprezach
mlodziezowych w roku 2011. Zgloszenie i udzial zawodniczek do rozgrywek ligowych w
sezonie 20 l012011.Przygotowaniemlodych zawodniczek do udzialu w przyszlosci w
rozgrywkach na ogólnopolskim poziomie. Propagowanie koszykówki wsród mlodziezy.

ID. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Calkowity koszt zadania 11 100,00 zl [jedenascie tysiecy sto zlotych]

2. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów

SL~Z~IN

WJ=S
ks.mgrDariusz Presnal

4

Lp. Rodzaj kosztów Koszt Z tego z Z tego z finansowych
(koszty merytoryczne calkowity wnioskowanej srodków wlasnych,
i administracyjne v o

(w zl) dotacji (w zl) srodków z innych.::.:1) ......
C;>zwiazane z realizacja

- fi)
zródel oraz wplat io .

;:: c
zadania) '" a oplat adresatów'" <U<u ......., .

(w zl)*......., .....
'o N N
'<IJ fi) '"o o o-......

l Najem srodków 8 500,00 4000,00 3500,00 500,00

transportu, przejazdy '"N
kolejowe <.1;j.

2 Wyzywienie i 38 50,00 1900,00 1500,00 400,00
zakwaterowanie 'c

<U
'N
'"o
..c

15



3. Uwagi mogace miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.......

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

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

.

IV. Przewidywane zródla imansowania zadania:
1.

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, srodkach prywatnych lub
publicznych, których kwota zostala uwzgledniona w ramach srodków wlasnych.*

Organizacja nie posiada sponsora strategicznego, jej dzialalnosc finansowana jest w calosci z
dotacji budzetowych oraz wplat czlonkowskich.
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----------

3 Najem pomieszczen 3 ]000,00 3000,00 3000,00 0,00

.
rn
(I)

4 Delegacje sedziowskie 5 200,00 1000,00 1000,00 0,00

N
o
(I)

::;E

5 Licencje zawodnicze, 1 1200,00 1200,00 1000,00 200,00

klubowe, wpisowe do to;!
turniejów i rozgrywek o.

1-0
C)

S 11 100,00 10 000,00 1 100,00
-o
CI)

O

Zródlo fmansowania zl %

Wnioskowana kwota dotacji
10 000,00 90,00%

Finansowe srodki wlasne, srodki z innych zródel oraz wplaty i oplaty
adresatów* l 100,00 10,00%

/z tego wplaty i oplaty adresatów zadania .............................,................ zl!
Ogólem 11100,00 100%



3. Rzeczowy /np. lokal, sprzet, materialy/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wklad wlasny w
realizacje zadania z orientacyjna wycena.

Organizacja korzysta nieodplatnie raz w tygodniu z hali sportowej MOSRiR przy ulicy Waskiej
16.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania

1. Partnerzy bioracy udzial w realizacji zadania /ze szczególnym U\vzglednieniem
administracji publicznej/.

I Organizacja nie korzysta ze wsparcia innych partnerów, poza Urzedem Miasta Szczecin.

2. Zasobykadrowe- przewidywanedo wykorzystaniaprzy realizacjizadania /informacjeo
kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadan oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/.

Ks. mgr Dariusz Presnal
Krzysztof Dabrowski
Adam Drozdowski
Malgorzata Michalska
Jaroslaw Michalski
Iwona Andrzejczak

-prezes stowarzyszenia
-wiceprezes ds. ekonomicznych
- wiceprezes ds. organizacyjnych
- kierownik zespolu
- trener drugiej klasy
- instruktor koszykówki

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju /ze wskazaniem,
które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna(.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjanskiej Organizacji Sportowej zajmuje sie szkoleniem
mlodziezy w oparciu o wykwalifikowana kadre szkoleniowa. Proces szkolenia od wielu lat
jest wspierany fmansowo przez Urzad Miasta w Szczecinie. Co roku kOl"Z'jstamyz dotacji z
Urzedu Miejskiego w Szczecinie, co pozwala nam na coraz lepsze rozwijanie zainteresowan
sportowych i podnoszenie na wyzszy poziom stanu zdrowia i sprawnosci fizycznej dzieci i
mlodziezy.
Do najwiekszych sukcesów koszykarskich naszego Stowarzyszenia naleza:

1. sezon 2000/2001:
- III miejsce w Zachodniopornorskiej Lidze Kadetek
2. sezon 200112002:
- III miejsce w Zachodniopomorskiej Lidze Juniorek
3. sezon 2002/2003:
- III miejsce w Zachod.niopomorskiejLidze Mlodziczek

4. sezon 2003/2004:
-I miejsce w Zachodniopomorskiej Lidze Mlodziczek

5. sezon 2004/2005:

st~~ dZECIN
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udzial w Zachodniopomorskiej Lidze Kadetek

I miejsce w Mistrzost<,vachvVojewództwaUKS-ów klas VI w 2003r.
6. sezon 2005/2006

Mistrzostwo Województwa w Zachodniopomorskiej Lidze Kadetek
awans do cwiercfinalu Mistrzostw Polski w sezonie 2005/2006

7. sezon 2007/2008:
- II miejsce w Zachodniopomorskiej Lidze Juniorek
8. sezon 2008/2009

- IV miejsce w Miedzywojewódzkiej Lidze Juniorek Starszych
9. sezon 2009/2010
- IV miejsce w grupie w 1 B Lidze Kobiet

Ponadto zespoly uczestniczyly w wielu krajowych i miedzynarodO\,vychturniejach,
na których osiagnely sukcesy:

III miejsce w Szolnok (Wegry 2001r.)
V miejsce w Lemvig (Dania 200Ir.)
IV miejsce w Ostrawie (Czechy 2002r.)
III miejsce w St Romain Le Puy (Francja 2003r.)
III miejsce w Lemvig (Dania 2003r.)
St Romain Le Puy (Francja 2004r.)
turniej w Wiedniu (Austria 2008)
II miejsce w Miedzynarodowym Turnieju w Bulgarii w 2008 r
I miejsce w Miedzynarodowym Turnieju w Sopocie w 2008 r.
II miejsce w Miedzynarodowym Turnieju w Gnieznie w 2009 r.

4. Informacja o tym, czy oferent przeV\dduje korzystanie przy wykonaniu zada.11iaz
podwykonawców /okreslenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem za.uesu, w
jakim beda uczestniczyc w realizacji zadania/.

I Oferta nie planuje z korzystania przy wykonaniu zadania z podwykonawców.

Oswiadczam(-my), ze~
l) proponowane zadanie w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci naszej organizacji
pozarzadowej*/ ~tu*/jednestki ol'ganlzacyjncj"'/,
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* oplat od adresatów
zadania,
3) organizacja pozarzadowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest zwi~ana(-ny)
niniejsza oferta przez okres do dnia 31.12.2010,
4) wszystkie podane w ofercie il'lJormacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

Stowarzyszenie Lokalne

(pieczec organizacji pozarzadowej */ Podrniotu*/ J' ednostki organizacYJ' nei:lS.alezjanskiej Organizacji Sportowej
~ . ) "SL SALOS"

71-125 Si'clecin, ul Witkiewicza64

mp852.22.15.51)2. ~!:G()N 811173307
H' ......

.(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osób upowaznionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu organizacji pozarzadowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Zalaczniki i ewentualne referenqje:
l. Aktualny odpis z n?jestru lub odpowiednio wyciag z ewidencji lub inn.e dokumenty
otwierdzajace status pra\\<l1Yoferenta i umocowanie osób go reprezentujacych.
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2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek "vyników lub rachunek zysków i
strat, informacja dodatkowa! za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oswiadczenie partnera Iw przypadku wskazania w pkt V.l.
partnera!.*
4. Oswiadczenie podmiotu (zalacznik nr l)
5. .....................................

Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urzedowe (nie wypelniac)

* Niepotrzebne skreslic.
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