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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-

OFERTA

ORGANIZACn POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI

POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

,..-.

Upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2)

Zawody plywackie dla mieszkanców miasta Szczecin
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 01.11 do 15.11.2011

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

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



I. Dane oferenta/ofelf'entówl)3)

1) nazwa: l\'Iiejski Klub Plywacld w Szczecinie
, <,

2) forma pra~ma:4)

(x )' stowarzyszenie ( ) fundacja

() koscielna o~obaprawna

() spóldzielnia socjalna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

, ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
KRS 0000116301

. . 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)31.12.1999

5) nr NIP: 851-26-32-658 nr REGON: 811940480

6) adres:

nllejsco~sc: Szczecin ul.: Waska 16

, dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: S;zczecilllpowiat:8) Szczecil11

województwo: zachodnio pomorskie

kodpocztowy: 71-415 poczta: Szczecin

7) tel.: 91/422-93-82 faks: 91/422-93-82

e-mail: mkp@mlm.szczecin.pl http://www.mkp.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego: ,::.

nazwa banku: ING Bank Slaski SA O/Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):
a) Jerzy Troszczynski Wiceprezes Klubu
b) Józef Psujek Dyrektor Klubu
c) "'"'''''''''''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1O)nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej
zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

~



,II) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych ofe11y(irnie i narwisko oraz nr
telefonu konta..taowego)

.Józef JPsu.jck . j'...,

12) przedmiot dzialalnosci pozytku pu~licznego:

a) dzialalnosc rueodplatna pozytku publicznego

92.6 Dzialalnosc zwiazana ze sportem
92.7.Z Dzialalnosc rekreacyjna pozostala, gdzie indziej nie sklasyfIkowana

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

92.6 Dzialalnosc zwiazana ze sportem
92.7.Z Dzialalnosc rekreacyjna pozostala, gdzie indziej nie sklasyfIkowana

.' -
13) jezeli oferent /oferenci!) prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców KRS 0000116301
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

92.62 Z pozostala dzialalnosc zwiazana ze sportem

n~ Infi!Pwm.acjao spi!Psi!PbJiereplrczentacji oferentów wobec orgaJlua administracji
"':.:' t '..1! <!- . HI)

pll!hJlJUlCZne]wraz z [U"zy' oczemem. pOl1JlslJ.awyprawnej

Nie dotyczy

.,



ill. Szczególowyzakres rzeczowyzadania publicznegoproponowanego do realizacji
l. Krótka charakterystyka zadania publiczne20
Upowszechnianiekuhury fizycznejwsródmieszkancówmiastaSzczecina.Propagowaniei
promowaniezdrowegotrybu zycia.

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

Impreza odbywa sie w ramach cyklu imprez plywackich skierowanych do dzieci, mlodziezy i
doroslych mieszkanców miasta.
Celem imprezy jest popularyzacja sportu plywackiego w naszym miescie przed
Mistrzostwami Europy w plywaniu, które odbeda sie w dniach 8-11.12.2011 roku.

~

3. Opis 2ruP adresatów zadania publiczne20 . n

Adresatami zadania sa mieszkancy miasta, którzy amatorsko zajmuja sie sportem plywackim.

4. Uzasadnienie potrzeby dofmansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja
zadania publicznego, w szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do
podwyzszenia standardu realizacji zadania.11)

I Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymal/otrzymali) 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 ~ele realiza~ji zadania publi~zne20 oraz sposób i~h realiza~.ji
-rozwój sportu w zakresie plywania
-propagowanie i rozwijanie zdrowego stylu zycia wsród mieszkanców Szczecina
-propagowanie i wpieranie amatorskiego uprawiania sportu w zakresie plywania
-wylonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w poszczególnych stylach i
konkurencjach
-wspólzawodnictwo sportowe
-amatorski rozwój w zakresie plywania

8. Opis posz~ze2ólny~h dzialan w zakresie realiza~ji zadania publi~zne2o12)
1. przygotowanie regulaminu zawodów i umieszczenie go w Internecie
2. poinformowanie beneficjentów o terminie i miejscu zawodów
3. rezerwacja obiektu
4. zabezpieczenie komisji sedziowskiej i opieki medycznej
5. zakup medal~ dyplomów i pucharów
6. przyjmowanie zgloszen i wykonanie listy startowej
7. wykonanie protokolu z zawodów
8. wykonanie wyników koncowych z zawodów

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.11. do 15.11.2011

Poszczególne dzialania w Terminy realizacji
zakresie realizowanego zadania poszczególnych
publicznego14) dzialan

Oferent lub inny
podmiot
odpowiedzialny za
dzialanie w zakresie
realizowanego zadania
ublicznego

20 dni przed terminem zawodów
14 dni przed terminem zawodów
14 dni przed terminem zawodów
10 dni przed terminem zawodów
7 dni Drzedterminem zawodów



~

r"'

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

-poprawa sprawnosci fizycznej
-wylonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych i stylach plywackich
-popularyzacja sportu plywackiego wsród mieszkanców miasta
-promocja plywalni SOm
-nromocia Mistrzostw Euro

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

....

opieki med. w dniu zawodów
- zakup medali i dyplomów w dniu zawodów
-zapisy, lista startowa
-protokól z zawodów

Lp Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztów16) calkowi pokrycia fmansowych pokrycia

ty z srodków z wkladu
(w zl) wnioskowane wlasnych, osobowego,

j dotacji srodków w tym pracy-
N

(w zl) z innych spolecznej'-"
zródel, w czlonków

o tym wplat i i swiadczen
o

oplat wolontariusz... CI)CI) oo l:: .- adresatów yl:: 8
o zadania (w zl)o ....., ......, -

f.ublicznego 17
'o N N
'CI) CI)
o

:::::: ' (w zl)
I Koszty

merytoryczne1
8)po stronie
MKP
1) ryczalty 2 800,- dz. 1.600,- 1.600,-
sedziowskie
2) zakup 1.600,- 1.600,-
medali,
pucharów 300,-
3) obsluga 2 dz. 600,- 600,-
komp, pomiar
czasu
4) spiker 2 400,- dz. 800,- 800,-
5)oplata 2 200,- dz. 400,- 400,-
lekarza



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

II Koszty
obslugi2O)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjn
e po stronie
MKP:
1) obsluga
administracyjn
a i finansowa

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie. ..
(nazwa
Oferenta) 19):
1) ........
2) ........

-

IV Ogólem: 5.000,- 5.000,-

1 Wnioskowana kwota dotacji 5.000,zl 100%
2 Srodki finansowe wlasnel?)

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

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego II)

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci:
dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu te[1;°rialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych) l )

3.3 pozostale II)
.........
zl ........%

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

zl ........%
5 Ogólem(srodki wymienionew pkt 1-4)

5.000,zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

v. Inne wybrane informacje dotyczacezadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Ekipa sedziowska w ilosci 20 osób posiadajaca uprawnienia do przeprowadzenia zawodów
Lekarz zawodów

W ramach wolontariatu zadania beda realizowali trenerzy MKP ze stosownymi
uprawnieniami
Obsluea administracvino-ksieeowa

r---,

2. Zasob~ rzeczowe oferenta/oferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacjizadania2 )

Komputer, drukarka, sprzet naglasniajacy
Dvulomv.

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

Miejski Klub Plywacki byl wielokrotnie organizatorem zawodów plywackich skierowanych
do osób nie uprawiajacych wyczynowo plywania. Klub od 2000 roku jest organizatorem
Sobót PlYwackichdla mlodziezy szkolnei niezrzeszonei w klubach sDortowvch.

Nazwa organu administracji Kwota Informacja o tym, Tennin rozpatrzenia
publicznej lub innej jednostki srodków czy wniosek -

sektora fInansów publicznych (w zl) (oferta) w przypadku
o przyznanie wniosków (ofert)
srodków zostal (-a) nierozpatrzonych do
rozpatrzony(-a) czasu zlozenia
pozytywnie, czy niniejszej oferty
tez nie zostale-a)
jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)

TAK/NIE I)

TAK/NIE l)



4. Infonnacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w
trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

rUbliCZnegOi o wolontariacie.Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:
1) 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/oferenci1) jest/sa1) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 15.11.20l1r.
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 101, poz. 926, z póznozm.);
5) oferent/oferencil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)l) z oplacaniem
naleznosci z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym RejeStrem
Sadowym/wlasciwa ewidencjal);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.

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

Miejski Klub Plywacki
71-415 Szczecin, ul. Waska 16

tel. 422 28 56 w. 231
NIP851-26-32-658,Regon811940480 (podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów1)

/t~L A 6. oZOfi;1Data. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . ..

r--.

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjf4)
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).


