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(data i miejsce zlozen ia oferty
- wypelnia organ administracji publicznej)

(pieczec organizacji pozarzadowej*
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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU ( Ó'N), O KTÓRYM ( YCH) MOWA W
A-R+'.3 UST. 3 UST:\ WY Z DNI/'. 24 KWIETNL'\. 2003 r. O DZI:\Li\LNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARL'\CIE (Dz. U. z 20 lOr. Nr 231, poz. 1536)+\
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
(rodzaj zadania publicznego2)

"Puchar prof. Jerzego Kortza
w biegach terenowych w Puszczy Bukowej"

(tytul zadania publicznego)

Od 30 marca do 29 czerwca 2013 roku

W FORMIE
PO\VIFRZFNl.,\ REALlZ:\CJI Z,'\DANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ
GMINE MIASTO SZCZECIN

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

(organ administracji publicznej)

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



J. Dane ofercnt~/(\f-pr..nt{,.\,I)J)

I) nazwa: tJczniowski Klub Kolarski Centrum Ksztalcenia Sportowego "Tryglaw"

2) forma prawna:4)

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

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

Biuro Organizacji Pozarzadowych Urzedu Miejskiego w Szczecinie
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych - pozycja nr 109

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)22-02-2012

5) nr NIP: 955-23-324-66 nr REGON:321193000

6) adres:Centrum Ksztalcenia Sportowego

miejscowosc: Szczecin ul.: Rydla 49,

gmina: Szczecin

wojewÓdztwo:zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-783 poczta: Szczecin

7) tel.: 505088941

e-mail: belferus@op.pl http://www.tryglaw.org.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: PKO BP 11110Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upowazn ionych do reprezentowan ia oferenta/oferentów l):

a) Karol Radzimski

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

mowa w ofercie:q)

UKK CKS "Tryglaw", ul. Rydla 49, Szczecin teLL

i-
L
I



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

kontaktowego)

Karol Radzimski

12) przcdl11iot dzialalnosci pozytku publ icznego:

a) dziaJalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Sport; rekreacja, organizacja imprez. szkolenie dzieci i mlodziezy

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

nie dotyczy

IJ) jezeli prowadzi/prowadza I)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców- nie dotyczy

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dot)'czy

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

Nie dotyczy

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

I. Krótka charakterystyka zadania publicznego



ZWl'ody hiegowe przeznaczone dla wszystkich chetnych niezaleznie od wieku. Rozgrywane w

Puszczy Bukowej. Impreza cykliczna. majaca na celu zachecenie mieszkancÓw okolicznych

osiedli do czynnego udzialu w aktywno,{:ci rucho~vej. a przy okazji pokazanie piekna naszej

puszczy. Petle o rÓznej dlugo,s~ci w zaleznosci od wieku biegajacych. Informacje o biegu w

zapowiedziach prasowych. facebooku, stronach internetowych klubÓw, powiadomienie

nauczycieli w~l

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Ruchjest lekarstwem na problemy wspÓlczesnego ,{:wiata.Zdrowe spoleczenstwo to mniej

ch(Jt'(5h. lepsza wydajno,{:i' w pracy, integracja pokolen. Ta impreza chcemy zachecic

mieszkQl1cÓw Szczecina do uprawiania najprostszej/Órmy ruchu. Chcemy promowac aktywny

wypoczynek. zachecic uczniÓw szkÓl do udzialu w bieganiu niezaleznie od pogody.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkal1cY Szczecina-osoby dorosle. ktÓre nie sa wytrawnymi biegaczami beda mogli

pokonai' dystans l ()km.

Dzieci i mlodziez w zalezno.{:ci od wieku maja przygotowane tra.syo dlugo.{:ci od l ()()O

metrÓw do 3 km.

Amatorskie grupy hiegaczy- trasy o wiekszym stopniu trudno.{:ci.

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"!)

Nie dotyczy



5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci I) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizac.ii

Popularyzacja aktywnego trybu zycia glównie przez bieganie. Z tym zwiazane moga hyc takze

inne (~yscypliny: plywanie, jazda na rowerze. silownia ogÓlnorozwojowa, hiegi na nartach

uprawiane w okresie jesienno - zimowym. Dzialania takie realizowane sa przede wszystkim w
wyniku checi osiagania lepszych rezultatÓw na wy.S'cigach.

Inspirowanie osób biegajacych do udzialu w rajdach, wycieczkach i w imprezach
rowerowych

Zachecanie osóh do .\ystematycznych treningów przez caly rok. Zachecenie calych rodzin, grup

zna;omych. przedstawicieli róznych organizacji, kluhÓw do w.\pólnego uczestniczenia w nasze;
imprezie.

Skupienie uwagi uczestników na zaletach przebywania na ,5wiezym powietrzu w aktywny
sposób.

Impreza nie hyla zhyt popularna wiec nie mozemy liczyc na oszalamia;aca ilo.';cuczestników.
Interesu;e nas ich wzrost w kolejnych biegach.

7. Mie.isce realizacji zadania publicznego

Skra; Puszczy Bukowej przy szkole SP 74 na 0.S'.Bukowe. Terminy:

30 marca, 14,28 kwietnia. 12,26 maja, 29czerwca

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)



Spotkanie organizacyjne. Zarzad. klubu na spotkaniu ustali program dzialania

- wybÓr miejsca imprezy

- ustalenie przebiegu tra.~y

- podzial obowiazkÓw

- zdobycie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy

- reklama imprezy w ..irodkach masowego przekazu

Przygotowanie trasy zawodów. W sierpniu rozpoczeli.{:my dyskusje nad miejscem

przeprowadzenia imprezy. Wybór

Przygotowania imprezy. Na miejscu dokonali.vmy wyboru tra.\y. Po zmierzeniu dlup:o.vcii

.vredniep:o czasu przejazdu trasa zostala zaakceptowana.

Przygotowania do zawodów

Ze wzgledu na bezpieczenstwo zawodnikÓw trasa musi byc oznakowana na colej dlup:o.vci

Wyscigi i klasyfikacja. Zawodnicy podzieleni sa na katep:orie 'rviekowe od 6 lat do 60

Prowadzonajest klasyfikacja indywidualna i ze,~polowa. wyniki dostepne sa na stronie

internetowej.

Przygotowania w dniu startu. Znakowanajest trasa biegu w dniu rozgrywania zawodÓw..

Przyp:otowania rozpoczynaja sie od p:odzinporannych ( 7.00 i koncza sie przed 11.00 ).

() p:odzinie 11.00 zawodnicy startuja w kolejnych startach.

Tworzenie dokumentacji. Dokumentowanie dzialan sluzacych realizacji zadania.

9.Harmol1ogram!3J

Zadanie publiczne realizowane od 30 marca do29 czerwca 20/3 roku

Pos:::ceg()lne d:::ia/ania w zakresie Tenniny rea!i:::acii Oferent luh inny podmiot odpowied:::ialny :::a

l" d' hl" UJ poszc:::egÓlnych d:::ialanie w :::akresie reali:::()wanego :::adaniarea l:::owanego zaaf1la pu [cnego

dzialall puhlicznego

-. --

Slwtkanie organi:::ac)'ine wud:::ien 2012 UKK CKS Tryg/aw

Wyvczenie trasy hiegÓw Na hiezqco UKK CKS T,yg/aw
--

Przygotowanie i zamieszczenie Na hiezqco UKK CKS Tryglaw

in(ormacii w prasie i innych

dostepnych mediach.



Uzyskanie zgodv na przeprowadzenie

zawod()w.

Styczen 2013 UKK CKS Tlyglaw

Bieg 30 l/1arca 2013

Bieg-l4. 28 kwietnia 2013

Od 30mGl'ca UKK CKS Tryglaw

do29czerwca

Bieg-19.2(i IIw;a 2013

Zakonczenie -29cerwca 20/3

2013

Uroczyste podwl/1owanie i

zakOllczenie imprezy 29 czerwca 2013

Prowadzenie strony internetowe; biegu Na hiezaco UKK CKS Tryglaw

i tworzenie dokumentac;i

--

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego.')

GIÓwnym celem zadania jest popularyzacja biegania. a najbardziej widocznym rezultatem.

który chcieliby.\'my osiagnac. pcrwinno byc powszechny udzial w masowych imprezach.
Wy,\'cigi dla dzieÓ absorbuja uwage calej rodziny. a to z kolei przeklada sie np. na wycieczki

rodzinne czyli wyjazdy grup wielopokoleniowych.

Zakladamy rÓwniez. ze zadanie przyczyni sie do u,\'wiadamiania spoleczenstwu o potrze!Jie

profilaktyki zdrowotnej.

Kolejnym zalozeniemjest promocja ekologii.
Idea i rozwÓj naszej imprezy ukaZt~je zalety SzczeÓna. miasta. w ktÓrym mozna aktywnie i

Óekawie "pedzic czas. Organizacja takiej imprezy promuje miasto nie tylko w,\'ród

sportowcÓw. ale poprzez szeroka obecno,\'c w mediach rÓwniez w ,\'wiadomo,\'cipotencjalnych

"ympatykÓw.



IV. Kalkulac.ia przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj Koszt z tego do pokrycia z tego z Koszt do

kosztÓwl(,) calkowity z wnioskowanej finansowych pokrycia

(w zl) dotacj i srodków wlasnych, z wkladu

(w zl) srodków osobowego

z innych zródel, w ,w tym
N tym wplat i oplat pracy
:::'-' adresatów zadania spolecznej>.

publicznegol7) (w::: czlonkówo
-'" -'"

C zl) i....
VJ

VJ o ""
swiadczeno c:: Ec:: -o-o <1) wolontariu<1) '-' .tir'-' N'u N

.VJ VJ -o szyo o
c:G (w zl)

I Koszty

merytoryczne 18)

po stronie
. .. (nazwa

Oferenta) !'i):

1700 1500 200
Produkty

I. spozywcze i

napOle

2700 2500 200
Przygotowanie i

2. zabezpieczen ie
tras

4600 4000 600

3. Nagrody

II

Koszty obslugi

Biuro zawodów,
1000 1000

I.
obsluga imprezy



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia I
promocJIpo
stronie

reklama (plakaty,
ulotki, gadgety)

1200 1000 200

IV Ogólem: 11200 10000 1200

- ---

I Wnioskowana kwota dotacji 10000 89,3%

2 Srodki finansowe wlasne'7)

1200 10,7%

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

......... zl ........%
--
3.1 platy i oplaty adresatów zadania publicznego'7)

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

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)'7)

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

3.3 pozostale 17)

......... zl ........%
n-

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 11200
100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi. ktÓre moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Koszty sq wypadkowq naszych dzialan, majqcych na celu spopularyzowanie

imprezy. Chcemy bardzo przyciqgnqc startujqcych i tym samym zmotywowac

do udzialu we wspólnej zabawie. Mozemy to zrobic poprzez warunki jakie

proponujemy uczestnikom. Proponowana kwota nie jest adekwatna do ilosci

imprez i ciqgly wzrost zainteresowania biegiem J. Kortza.

V. lnne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

I. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22!

Biuro zawodÓw -- 4 osoby,

Pomoc techniczna -- ] O osÓb.

Administracja strony internetowej - 2 osoby.

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

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia --

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

rozpatrzony(-a)

xxxxxxxxxxxxxxxxx TAK!NIE1)
.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TAK/NIEJ)

TAK/NIE1)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TAK!NIE1)



Samochody osobowe ~ 2

SamochÓd ciezarowy-2

S'przet nagla.\:niajacy.

Tyczki zabezpieczajace i tas:my

Zestaw narzedzi.. brama, banery

stopelY

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Od 1997roku czlonkowie klubu organizuja zawody biegowe i kolarskie. Zawsze byly to

zawody cykliczne. Nazwy cykli ulegaly zmianom. od Pucharu Puszczy Bukowej do

Gryfmaratonu i Szczecinskiej Trr?jki. .Tradycja stalo sie rozgrywanie zawodÓw biegowych

w Puszczy Bukowej ( rejon SP -74)

4. Informacja. czy oferent/oferendl 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 ]
Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentówl );

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

3) oferent/oferenciJ) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 29 czerwca 2013 roku

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 10I. poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferenciI) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazal-lpodatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneJ);

6) dane okreslone w czesci l niniejszej oferty sa zgodne z Krajo'Nym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencja I l:

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

faktycznym.



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

. . . . . .~.. .,Y};;. ~. .Ci.' . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . ..

'}/;&?~.~ l ... ... ... ... ... ....

(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentów l)

Data.?l.Q.?.. 2/J 1'5 I. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. ..

Zalaczniki:

I. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia ofert/S)

-=
Adnotacje urzedowe25)

[--- ~

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.
1) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej 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 forme lub wpisac inna.
5) Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot 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 miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.



10) Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
II) 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 skladajacymi oferte wspólna.
n) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.

15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - 'czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
1(,) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
IX)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli infonnacje o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa
i prawna projektu.
21) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w ~ 16

ramowego wzoru umowy, 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 kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do

d}sponujacych nimi oferentów.
2 ) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
24) Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
2,) Wypelnia organ administracji publicznej


