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I. Dane na temat organizacji pozarzadowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pelna nazwa: Szczecinskie Towarzystwo Koszykówki "Wilki Morskie"

... 2) forma prawna: Organizacja Pozytku Publicznego - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3) numer w innym rejestrze: Nr KRS 0000339377
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 15.10.2009r.
5) NIP: 852-241-11-37 REGON 812676105
6) dokladny adres: miejscowosc: Szczecin ul. Twardowskiego 12b

gmina Szczecin powiat... ,...
województwo: zachodniopomorskie

7) tel. 91 4873528 faks: 91 4873528
e-mail: biuro@stk.szczecin.pl http://www.stk.szczecin.pl

8) nazwa banku i numer rachunku'
9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania

publicznego
Marek Zukowski - prezes klubu
Grzegorz Olkowski - wiceprezes ds. finansowych

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie
Szczecinskie Towarzystwo Koszykówki "Wilki Morskie", ul. Twardowskiego 12b, 70-
320 Szczecin, tel. 91 4873528

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnien dotyczacych oferty (imie i
nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Marek Zukowski " . e-mail: prezes@stk.szczecin.pl

12) przedmiot dzialalnosci statutowej:
a) dzialalnosc statutowa nieodplatna
Dzialalnoscstatutowa klubu polega na prowadzeniu szkolenia dzieci, mlodziezy i osób doroslych w
koszykówce mezczyzn i kobiet oraz uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w tej
dyscyplinie sportu. Klub ma na celu zwalczanie patologii wsród dzieci i mlodziezy poprzez
organizacje zajec sportowych, kursów, obozów, szkolen i innych zorganizowanych przedsiewziec o
charakterze sportowo - wychowawczym.Ponadto dzialalnoscklubu ma na celu propagowanie,
reklamowanie, organizowanie i rozwój koszykówki oraz stworzenie odpowiednich warunków do
uprawiania tego sportu dla wszystkich zainteresowanych.

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

STKWilki Morskie Szczecin nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania
Szkolenie dzieci i mlodziezy prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, udzial
w rozgrywkach lig zachodniopomorskich - eliminacji do Mistrzostw Polski w kategoriach
mlodziezowych., udzial w turniejach towarzyskich o zasiegu ogólnopolskim oraz miedzynarodowym
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2. Miejsce wykonywania zadania

Szkolenie mlodziezy na treningach - Szczecin, Udzialw obozach sportowych i turniejach - Polska i
Europa, Rozgrywkiligowe- Polska

3. Cel zadania

Celem zadania jest finansowanie szkolenia dzieci i mlodziezyw koszykówce chlopców dziewczat z
podzialem na kategorie wiekowe, udzial tych ze dzieci w rozgrywkach organizowanych przez
Okregowe ZwiazkiSportowe, Ministerstwo Sportu, oraz udzial w turniejach towarzyskich na terenie
kraju oraz europy, oraz przygotowanie mlodziezy do udzialu w ogólnopolskich rozgrywkach
ligowychna poziomie seniorskim.

4. Szczególowy opis zadania /spójny z kosztorysem!
Szkolenie dzieci i mlodziezy na szczecinskich obiektach odbywa sie w cyklu od 4 do 5 zajec w
tygodniu, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych szczecinskich szkoleniowców.
Dopelnieniem fachowego szkolenia dla mlodziezy naszego klubu jest udzial rozgrywkach lig
mlodziezowych, organizowanych przez ZOZKoszodbywa sie srednio raz w tygodniu, zespoly na
mecze wyjazdowe wyjezdzaja do wiekszosci miast woj. zachodniopomorskiego ( Koszalin,Stargard
Szczecinski, Kolobrzeg, Bialogard, Drawsko Pomorskie, i inne ). Równiez udzial w rozgrywkach o
Mistrzostwo Polski organizowanych przez Polski Zwiazek Koszykówki (rozgrywki o awans do
cwiercfinalów, pólfinalów oraz finalów Mistrzostw Polski w kategorii juniora starszego, juniora, ,
kadetów oraz mlodzików oraz mlodziczek ), oraz udzial w turniejach towarzyskich zespolów z
poszczególnych kategorii wiekowych w Polsce i za granica.

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/
l.Grupy"O"
I chlopcy rocznik 2002 I -trener Marek Zukowski
Szkolenie - zajecia 2 x w tygodniu po 45 minut dla 12 zawodników

. Turniej miedzyszkolny klas "Oliw ramach rozgrywek najmlodszych - listopad 201Or. ( 2 dni
dla 12 osób)

. Miedzynarodowy turniej dla dzieci dla grup "0" - Sztokholm - grudzien 2010r. ( 2 dni dla 12
osób)

2.Mlodzik mlodszy I chlopcy urodzeni 19981- trener Czeslaw Das
Szkolenie - zajecia 5 x w tygodniu po 1,5 godziny dla 16 zawodników

. Wyjazd na miedzynarodowy turniej koszykówki w Tallinie/Estonia - pazdziernik 2010 ( 4
dni dla 16 osób)

. Wyjazd na Ogólnopolski Turniej mini koszykówki w Warszawie - listopad 2009r.
( 4 dni dla 16 osób)

. Udzial w rozgrywkach ligi zachodniopomorskiej mlodzików, jako zespól mlodzików
mlodszych ( eliminacje do Mistrzostw Polski mlodzików) organizowanej przez ZOZKosz-
sezon 2010/11- pazdziernik - grudzien 2010 ( 7 spotkan dla 17 osób)

2.Mlodzik mlodszy I chlopcy urodzeni 19981- trener Anna Ciapinska - Koszal
Szkolenie - zajecia 4 x w tygodniu po 1,5 godziny dla 13 zawodników

. Wyjazd na miedzynarodowy turniej koszykówki w Tallinie/Estonia - pazdziernik
dni dla 16 osób)

. Wyjazd na Ogólnopolski Turniej mini koszykówki. w Warszawie

2010 ( 4
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( 4 dni dla 16 osób)

Udzial w rozgrywkach ligizachodniopomorskiej mlodzików, jako zespól mlodzików

mlodszych (eliminacjedo MistrzostwPolskimlodzików) organizowanejprzezZOZKosz -

sezon 2010/11- pazdziernik- grudzien 2010 ( 7 spotkandla17 osób)

l'

3.Mlodzik 1 chlopcy urodzeni 1997 1trener Adam Sell

Szkolenie - zajecia 4 x w tygodniu po 1,5 godziny dla 17 zawodników

. Udzial w rozgrywkach ligizachodniopomorskiej mlodzików, jako zespól mlodzików

organizowanejprzezZOZKosz -sezon 2010/11 - pazdziernik- grudzien 2010 ( 7 spotkan dla
17 osób)

. Wyjazd na OgólnopolskiTurniejkoszykówkimlodzikóww Slupsku- grudzien2010r.
(3 dni dla 17 osób)

4.Kadet 1 chlopcy urodzeni 1995 -1996 1- trener Pawel Dzierba
Szkolenie - zajecia 3 x w tygodniu po 2 godziny dla 20 zawodników

. Udzial w rozgrywkach ligizachodniopomorskiej kadetów ( Eliminacje Mistrzostw Polski

kadetów), jako kadeci organizowanej przez ZOZKosz - sezon 2010/11 - pazdziernik -

grudzien 2010 ( 10 spotkan dla 20 osób)

. Wyjazd na Miedzynarodowy Turniej koszykówki w Pruszkowie - grudzien 201Or.

(3 dni dla 20 osób)

S.Junior 1chlopcy urodzeni 1994/- trener Pawel Dzierba
Szkolenie - zajecia 3 x w tygodniu po 2 godziny dla 15 zawodników

. Udzial w rozgrywkach ligizachodniopomorskiej juniorów ( Eliminacje Mistrzostw Polski u-

18), jako juniorzy organizowanej przez ZOZKosz - sezon 2010/11 - pazdziernik - grudzien

2010 ( 8 spotkan dla 15 osób)

. Wyjazd na Miedzynarodowy Turniejkoszykówki w Bydgoszczy - pazdziernik 2010r.

(3 dni dla 15 osób)

. Wyjazd na Ogólnopolski Turniej koszykówki w Stargardzie Szczecinskim - pazdziernik

2010r. (3 dni dla 15 osób)

6. Junior starszy / chlopcy urodzeni 1991- 1993 / -trener Marek Zukowski
Szkolenie - zajecia 5 x w tygodniu po 1,5 godziny dla 16 zawodników

. Wyjazd na Ogólnopolski Turniej koszykówki w Bydgoszczy - pazdziernik201Or.

( 4 dni dla 16 osób)

. Udzial w rozgrywkach ligizachodniopomorskiej juniorów starszych, organizowanej przez

ZOZKosz ( Eliminacje Mistrzostw Polski w kategorii u20 ) -sezon 2010/11 - pazdziernik -

grudzien2010 ( 10spotkan dla 16 osób) z udzialemzespolów:skladligibedzieznany we
wrzesniu 2010r.

. Wyjazd na Miedzynarodowy Turniejkoszykówki we Wroclawiu - grudzien 2010r.

( 4 dni dla 16 osób)

. Wynajem halisportowej dla zespoluw cyklu5 zajec w tygodniu - pazdziernik - grudzien

2010

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania.
Prawidlowy rozwój szkolonych zawodników i zawodniczek w celu przygotowania ich do startu
w imprezach mlodziezowych najwyzszej rangi w roku 2011, oraz zgloszenie zawodników do
rozgrywek ligowych ogólnopolskich w sezonie 2010/11, jak i przygotowanie mlodszych
adeptów do udzialu w przyszlosci w zawodach ligowych na ogólnopolskim poziomie w
kategorii seniorów. Rozvrovagowanie koszykówki w miescie Szczecin,

-----



III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Calkowity koszt zadania 12 000,00 zl [dwanascie tysiecy zl ]

2. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów

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

,...............................................................................................................................................
""'" ... ... .......

....... ... .......... ...... .. ...... ... ..... ... . .............
""""""""""""""""""""""""""".................................................................................................
IV. Przewidywane zródla finansowania zadania:
1.
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Lp. Rodzaj kosztów Koszt Z tego z Z tego z finansowych
(koszty merytoryczne calkowity wnioskowanej srodków wlasnych,
i administracyjne

o
(w zl) dotacji (w zl) srodków z innychCI) Qzwiazane z realizacja

- rJ>
zródel oraz wplat irJ> oo ::

'szadania) :: "'O
oplat adresatów"'O

CI)
CI) '-, .

(w zl)*'-' N'u N
'rJ> rJ> "'O
o o o

;:::::;

1
Najem srodków "O

N

transportu, 7 500,00 co 3500,00 3000,00 500,00.
przejazdy kolejowe

2 '1:1
QJ

Wyzywienie
'N

30 50,00
"O

1500,OQ 1000,00 500,00o
i zakwaterowanie .LJ

o'"
o

3
un$'

Najem pomieszczen 3 1000,00 'c;; 3000,00 3000,00 0,00QJ

'8

4

Delegacje
N

5 200,00
u

1000,00 500,00 500,00QJ

sedziowskie E

5 Licencje
zawodnicze, co

klubowe, wpisowe l 1500,00
p..

3000,00 2500,00 500,00='...

do turniejów i
0.0

rozgrywek

E
Q) 12 000,00 10 000,00 2 000,00-'o
00
o

Zródlo fmansowania zl %

Wnioskowana kwota dotacji 10 000,00 83,33%



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

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzet, materialy/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wklad wlasny w
realizacje zadania z orientacyjna wycena.
Klub korzysta nieodplatnie z hali sportowej MOSRiR przy ul. Twardowskiego 12, oraz
wspólpracuje ze szczecinskimi szkolami, korzvstaiac z ich bazv sDortowei.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania

1. Partnerzy bioracy udzial w realizacji zadania /ze szczególnym uwzglednieniem
administracji publicznej/.

,

Klub nie korzysta ze wsparcia innych partnerów, po za Urzedem Miasta Szczecin.

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /infonnacje o
kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadan oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/.

Marek Zukowski
Grzegorz Olkowski
doktoratu)
Waldemar Grzesiowski
Adam Sell
Czeslaw Das
Tomasz Kubicki
Piotr Lesiakowski

trakcie doktoratu)
Pawel Dzierba
Robert Król
Malgorzata Pakulska
Anna Ciapinska - Koszal
Maria Bialasik

- prezes klubu, trener II klasy, menadzer sportu
- wiceprezes ds. finansowych - mgr ekonomi ( w trakcie

- wiceprezes klubu, kierownik zespolów
- trener II klasy
- trener II klasy
- trener II klasy
- trener II klasy, wykladowca na szczecinskim IKF (w

- instruktor koszykówki
- instruktor koszykówki
- instruktor koszykówki
- instruktor koszykówki
- instruktor koszykówki

Finansowe srodki wlasne, srodki z innych zródel oraz wplaty i oplaty
adresatów*

2 000,00 16,67%

/z tego wplaty i oplaty adresatów zadania ...........,.................................. zl!

Ogólem 12000,00 100%



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

Szczecinskie Towarzystwo Koszykówki Wilki Morskie, zajmuje sie szkoleniem mlodziezy od
poczatku powstania klubu w oparciu o wysoko wykwalifikowana kadre szkoleniowców. Osoby
uczestniczace w procesie szkolenia daja rekojmie nalezytego wykonania zadania. Proces
szkolenia od poczatku powstania klubu wspierany jest finansowo przez Urzad Miejski w
Szczecinie.

. W 2006r. roku klub zrealizowal i rozliczyl dotacje z budzetu Miasta Szczecin w
wysokosci 20 000,00 (umowa nr WS/Il/JP /42/2006 ), oraz w kwocie 21000,00 zl, (
umowa nr WS/Il/JP /5012/177 /06 ),

. w 2007r. klub zrealizowal dotacje na kwote 41 000,00 zl (WS/II/JP/5012/19/07 - CRU
1121/2007 ), oraz na kwote 10 000,00 zl (WS/II/JP /5012/33/2007 - CRU 1184/2007),

. w 2008r, klub zrealizowal dotacje na kwoty 50 000,00 zl (CRU-2010),
14000,00 zl (CRU-1587/08), oraz na kwote 10 000,00 zl (CRU-4976/2),

w 2009r. klub zrealizowal dotacje na kwote 90 000,00 zl (WSIT/l/BP- M/ 4125/501
Do najwiekszych sukcesów naszego klubu od poczatku dzialalnosci naszego zespolu naleza:

. Wicemistrzostwo Polski w kategorii u20 - marzec 2010r.

. 4 miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii u18 - maj 2008r.

. I miejscew kategorii juniora starszego w rozgrywkach strefowych - 2007, 2008, 2010

. I miejsce w kategorii juniora w rozgrywkach strefowych - 2007, 2008,

. I miejsce w kategorii kadeta w rozgrywkach strefowych - 2005, 2006

. I miejsce w kategorii mlodzika w rozgrywkach strefowych - 2005, 2006, 2009, 2010

. W rozgrywkach wojewódzkich prowadzonych przez ZOZKosz,zespoly nasze co roku
zdobywaja I miejsca w prawie wszystkich kategoriach wiekowych, w sezonie 2009/2010,
zespól nasz zwyciezyl w rozgrywkach wojewódzkich w kategorii mlodzika oraz juniora
starszego, natomiast w kategorii kadeta zajal II miejsce.

. Zespoly nasze zdobywaja równiez mnóstwo sukcesów wystepujac w turniejach
towarzyskich na szczeblu okregowym, ogólnopolskim oraz miedzynarodowym.

. W rozgrywkach Europejskiej Ligi Koszykówki Mlodziezowej EYBL - najwiekszymi
sukcesami naszego klubu bylo zajecie 3 miejsca w rozgrywkach kategorii ul7 w
2008r, oraz 6 miejsce w rozgrywkach kategorii u14 w 2009r.

Wszystkie sukcesy naszych zawodników szeroko naglasniane byly w prasie oraz telewizji
lokalnej jak i ogólnopolskiej.
Efektem naszego ramowego szkolenia mlodziezy jest cykliczne powolywanie naszych
zawodników do kadr narodowych w róznych kategoriach wiekowych.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z
podwykonawców /okreslenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w
jakim beda uczestniczyc w realizacji zadania/.

Oferent nie planuje z korzystania przy wykonaniu zadania z podwykonawców.

Oswiadczam(-my), ze:
l) proponowane zadanie w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci naszej orgamzaCJI
pozarzadowej */ podmiotu */jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* oplat od adresatów
zadania,

~R71~1l
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3) organizacja pozarzadowa*1 podmiot*1 jednostka organizacyjna*1 jest zwiazana(-ny)
niniejsza oferta przez okres do dnia 31.12.201Or.
4) wszystkie podane w oferci~~jmor.m~~j~...s.a.2tgodge,z aktualnym stanem prawnym i
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ul. 'l\vardawski2[;'o Ub, 70.320Szczecin
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(pieczec Ol:~al!i:@.Qj~pozarzadowej*I podmiotu* I jednostki organizacyjnej *)

.(podpis osablyupowaznionej lub podpisy osób upowaznionych do skladania oswiadczen woli

w imieniu tirfanizaCji pozarzadowej'/ podmiotu'/ jednostki organizacyjnej')
Zalaczni~i wentualne referencje:
1. Aktu In odpis z rejestru lub odpowiednio wyciag z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdz ~acestatus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujacych.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników 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 1)
5. ...................................................................................................................................................

Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urzedowe (nie wypelniac)

* Niepotrzebne skreslic.
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