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BillRO DS. ORGANIZACn POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERT N,*,J;;P'T' A nr'lap/u l TA 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 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 20l0r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2)

Organizacja Mistrzostw Pomorza w koszykówce Dziewczat.

"Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin"

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 17.05.2013.do 19.05.2013.

POVllERZElUA REALIZACJI Z W FORMIE- ADANIA PUBLICZNEGOIW
ZADANIA PUBLICZNEGO l) SPIERANIA REALIZACJI

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



l. Dane oferenta/oferentówl)J)

,r ,,, ",n.

1)nazwa: Stowarzyszehi'e Lokalne Salezjanskiej Organizacji Sportowej

2) fonna prawna:4)

( X) stowanyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( .) spóldzielnia socjalna ( ) inna ~.. ... . HH,

3) nnmerw Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:S)
KRS 5083

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 28.03.2001

5) nr NIP: 852-22-15-502 nr REGON:811173307

6) adres:

nn~scowosc: Szcze.cin, uL:Witkiewicza 64

dzi l .
l b

. .
d k . 7)e mea u tnnaje nost a pomocmcza: H'H'H'H'H.. H' ""'H . H"

gnnua:Szczecin powiat:8) Szczecin

województwo:zachodniopomorskie

kodpocztowy:7! - 125

7)

e-mail:jaremic@op.pl

8) numer raclmnku bankowego:. ,,~
nazwa banku: Bank Pekao S.A

-- ~

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferent:lIoferentówl):

a) Adam Drozdowski - wiceprezes

b) Jaroslaw Michalski -skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontakto\\-1'jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadnnie, o którym
mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Lokalne Salezjanskiej Organizacji Sportowej,
ul. Witkiewicza 64, 71- 125 Szczecin u. - . . .

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

konWktowego)

Jaroslaw Michalski
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

l. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i spolecznych aspektów sportu, w ramach
uznanego wzoru czlowieka i spoleczenstwa wyraznie inspirowanych wizja
chrzescijanska, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjanskiej
ITadygiwychowawcz~.

2. Krzewienie kultury fizycznej wsród dzieci i mlodziezy, rozwijanie zainteresowan
sportowych i podnoszenie na wyzszy poziom stanu zdrowia i sprawnosci fizycznej.

3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim czlonkom dla osiagniecia celów
Stowarzyszenia.

4. Dzialanie na rzecz ochrony srodowiska naturalnego.
5. Ksztaltowanie poczucia wspólodpowiedzialnosci za wychowanie i losy czlonków

stowarzyszenia.
6. Wspólpracai kontaktyz organizacjamioswiatowo - wychowawczymii sportowymi.
7. Eksponowanie w dzialalnosci sportowo-wychowawczej zasady fair play.
8. SL SALOS nie czerpie korzysci materialnych z dzialalnosci sportowej.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Osoby objete dzialalnoscia statutowa, uczestnicza czesciowo w kosztach za wynajem hal
sportowych na treningi, za pobyt na obozach sportowych, za wyjazdy na turnieje krajowe i
miedzynarodowe oraz ponosza koszty skladek ubezpieczeniowych NNW i skladek
czlonkowskich.

13) jezeli oferent loferenci1)prowadzilprowadz.al)dzialalnosc gospodarcza:

a) numerwpisudo rejestruprzedsiebiorców..H H" "H" ... ... ... "H" ...........

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

SALOS Szczecin nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

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

z przytoczeniem podstawy prawnejlO)

Nie dotyczy
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ID. Szczególowy ~res rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja Finalu Pomorza w Koszykówce Dziewczat dla mlodziezy z terenu miasta

Szczecina oraz z klubów z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. W ramach

realizacji tego zadania planuje sie zakup medali. pucharów i nagród. zapewnienie wyzywienia

i noclegów dla uczestników imprezy. Celem turnieju jest sprawdzenie posiadanych

umiejetnosci, konfrontacja z zespolami z Polski. Porównanie sposobów szkolenia. Promocja

miasta i szczecinskiej koszykówki.

2. Opis potrzebwskazujacychna koniecznoscwykonaniazadania publicznego,opis ich przyczynoraz
skutków

Zapewnienie wlasciwych warunków do zorganizowania bezpiecznej rywalizacji sportowej
w koszykówce. Zapewnienie pozytywnego oddzialywania na upowszechnianie kultury
fizycznej. zdrowego trybu zycia oraz wpajania mlodziezy wlasciwych wartosci i
norm etycznych jakie niesie ze soba uprawianie koszykówki.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego jest grupa mlodziezy z terenu calego kraju. Turniej
odbedzie sie na terenie miasta Szczecin i wplywac bedzie pozytywnie na wizerunek miasta.

4.Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotaqji inwestyqji zwiazanych z realizaqja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizaqji zadania.U)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentloferenci1) otrzymallotrzymali1) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizaqja zadania publicznego z podaniem inwestyqji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotaqji .11)

Nie dotyczy.
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6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

-upowszechnianie i promowanie sportowego i zdrowego trybu zycia oraz wartosci
etycznych wsród mlodziezy zamieszkujacych na terenie miasta Szczecina.
-Propagowanie pozytywnego wizerunku Szczecina jako miasta wspierajacego rozwój kultury
fizycznej wsród dzieci i mlodziezy

-integracja mlodziezy z ogólnopolskim srodowiskiem sporto~ nawiazanie
kontaktów personalnych

-wymiana doswiadczen zawodniczych i trenerskich
-nabycie nowych umiejetnosci technicznych

Zawodyodbedasie na hali SzkolySalezjanskiejw Szczecinieprzyul. Ku Sloncu.
W ramachrealizacjitegozadaniaplanujesie zakupmedali,pucharówi nagróddla uczestników
imprezy,zapewnieniewlasciwegozabezpieczeniamedycznegozawodów,ubezpieczeniezawodów,
zapewnieniecieplegoposilkui cateringudla zawodnikóww czasietrwaniazawodóworaz
promocjeimprezy.Wstepwolny.W ramachpromocjiimprezyorazmiastaSzczecinaorganizatorzy
turniejuplanujareklamezawodóww radio,poprzezplakatyi ulotki informujaceo imprezie,
zakupi rozdaniepamiatkowychkoszulekpromujacychSzczecini samaimpreze.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Szkoly Salezjanskie w Szczecinie, ul. Ku Sloncu 124, 71-080 Szczecin

1. Opis poszczególnychdzialanw zakresie realizacji zadania publicznegoll)

-Wynajecie Hali w Szkole Salezjanskiej.
-rezerwacja noclegów i wyzywienia.
- Zakup medali, pucharów i nagród dla uczestników imprezy.

-zapewnienie wlasciwego zabezpieczenia medycznego zawodów.

-Wstep na zawody wolny od oplat i dostepny dla wszystkich mieszkanców miasta Szczecin.
- W ramach promocji imprezy oraz miasta Szczecina organizatorzy turnieju zrealizuja reklame
zawodów w radio, poprzez plakaty, banery i ulotki informujace o imprezie.
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9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 17.05.2013. do 19.05.2013.

Poszczególne dzialania w Tenmny Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

zakresie realizowanego zadania realizacji za dzialanie w zakresie realizowanego

publicznegol4) poszczególnych zadania publicznego

dzialan

l. rozeslanie zaproszen na

turniej

2. dokonanie potrzebnych

Do 15.02.2013. Stowarzyszenie Lokalne Salezjanskiej
Organizacji Sportowej,
ul. Witkiewicza 64, 71 - 125 Szczecin,
691 749301

Do 22.02.2013.

rezerwaCjI

3. zakup nagród Do 10.05.2013.

4. organizacja finalu

mistrzostw Pomorza w

koszykówce.

17.05.-

19.05.2013.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUbliczoegol5)

-upowszechnianie i promowanie sportowego i zdrowego trybu zycia wsród mlodziezy
zamieszkujacych na terenie miasta Szczecina. - trwale skutki

- podniesieniepoziomusportowegozawodniczekSALOSUSzczecin-trwale skutki
-integracja mlodziezy w tym równiez z ogólnopolskim srodowiskiem sportowym,

nawiazanie kontaktów personalnych -trwale skutki

-nawiazanie nowych kontaktów z klubami koszykówki, a przez to

mozliwosci przyszlej wspólpracy -trwale skutki

-wymiana doswiadczen zawodniczych i trenerskich - trwale skutki
-nabycie nowych wniejetnosci technicznych - trwale skutki
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7

Lp. Rodzaj kosztówl!» Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowych pokrycia

--- (w zl) z srodków z wkladu
"N

wnioskowanej wlasnych, osobowego,
'-'

dotacji srodków w tym pracy
(w zl) z innych spolecznej....

..>d
i::' zródel, w tym czlonków

*
.§ .§

. wplat i oplat i swiadczen

II) adresatów wolontariuszy
11) '''''

zadania (w zl)...., N'"
publicznegol?)o

;::::::: (wzl)
I Koszty

merytoryczne l8)

l Delegacje 20 30.00 600.00 600.00 0.00 0.00
sedziowskie

2 Zakwaterowanie z 170 50.00 8500.00 8500.00 00.00 0.00
wyzywieniem

3 Napoje 20 5.00 100.00 100.00 0.00 0.00

4 obslugamedyczna 10 50.00 500.00 500.00 0.00 0.00

III Innekoszty,w tym
kosztywyposazenia
i promocjipo
stronie SL SALOS
Szczecin (nazwa
Oferenta/9): o..
l) sprzetsportowy 80 25.00 E 2000.00 0.00 2000.00 0.00O

2) nagrody 100 20.00 2000.00 300.00 1700.00 0.00

IV Ogólem: 13700.00 10000.00 3700.00 0,00



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3.Finansowe srodki z innych zródel publicznychZ1)

Uwagi, które moga miec znaczenie pny ocenie kosztorysu:

Trenerzy i organizatorzy dzialaja charytatywnie i nie pobieraja wynagrodzenia.

8

l Wnioskowana kwota dotacji
10000.00zl 72.99%

2 Srodki finansowe wlasneJI)
3700.00:d 27.01%

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

0,00:d 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegoJ')
0,00zl 0%

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)

0,00zl 0%

3.3 pozostale II)

0,00:d 00/0

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
0,00zl 0%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
13700.00zl 100"A.

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatIZenia -
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
rozpalrzony(-a)

TAKJNIE')

TAKINlEJ)

TAKJNIEJ)

TAKJNIE')



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji 7.2daniapublicznego22)

l. Jaroslaw Michalski - trener -trener drugiej klasy

2. MalgorzataMichalska- kierownikzespolu- mgr filologiipolskiej

3. Adrian Licht - trener - instruktor koszykówki

4. Tomasz Zmich - prezes SALOSU

2. Zasoby rzeczowe oferent:lIoferentówIJprzewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania"B)

Komplet strojów, pilki, znaczniki, wyposazenie stolika sedziowskiego oraz tablica

swietlna.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji 7.2danpublicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych 7.2danrealizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Wspólpraca z Gmina Miasto Szczecin. Realizacja dotacji na szkolenie dzieci i mlodziezy

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

4. Informacja, CVfoferent/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.

, Nie dotyczy.
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Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/ofCl'Gn1ó1\.I);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pehieJaHielniepobiernnie') oplat od adresatów zadania;

3) "'c' ""al4 .1) .est/ __l) .
(

.
) . .. ,..C. d dni 4 ~ 05 1Q 4'1UJereuu eFeBeI J :lit ZWIazany-ID mmeJsza merta o a.; :...'!\.. ,

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 (Oz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ZpóZ1Lzm.);

5) oferent!ofet:etlei]) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (_j~/~I~Ua)]) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne]);

6) dane okreslone w czesci 1niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/vJlatGh"a~vMlelleja]);

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

faktycznym.

SLSALOS3ZCZECIN SL

~
' Q',j

.

l

fts
~EC

S KARU/N'r K'" ... V'it"l' \ E . S
r n' :ac in

JaroSia;r;;'i;;;aisii"""~' ,;;d;""Sk;
.. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . .. . . .. .. . . . ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladatna oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów] )

Data...iQ'.oQ1..~o .2.9. d.3. ... o.. '0' 000 ... ....

Zalaczniki:
1.KopiaaktualnegoodpisuzKrajowegoRejestruSadowego,innegorejestrulubewidencji24)
2.0swiadczeniepocbniotu(HOP11);

Poswiadczenie zlozenia oferly25)

Adnotacje urzedowe25)
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lO .

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
i jednostki organizaCY-inedzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panst:wa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolit~ Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia fonue lub wpisac inna
5)Podac nazwe wlasciwego ~estru lub ewidencji.
6)W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podnnot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku tniasta stolecznego Warszawy.
9)Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie tna byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
lO) Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pehtomocnictwo,prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacynn oferte wspólna
13) W harmonogramie nalezy podac ternnny rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planow:.mychprzy realizacji zad.:1niapublicznego (tzn. nnar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, nnesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.
15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniurealizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,

~agrodzen.
17Dotyczy jedynie wspierania :mdaniapublicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego :mdaniapublicznego.
19)W przypadku oferty wspóln~ kolejtn oferenci dolaczaja do tabeli infonnacje o swoich kosztach.
20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywatnem dzialan o charakterze administraCY-inyID,nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga :finansowa

i ~rawnaprojektu.
21 WypelnieniefakuJtatywne- umozliwiazawarciew umowiepostanowienia,o którymmowaw § 16
ramowego wzoru urnowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia ... w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kw.lli:ftkacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwali:ftkacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
dysponujacych tnmi oferentów.
23) Np. lolG:ll,sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do

dlsponujacych nimi oferentów.
2 ) Odpis musi byc zgodny z aktualnymstanem fuktycznymi prawnym, niezaleztne od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ adnnnistracji publiczn~.
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