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(data i miejsce zlozenia oferty
- wypelnia organ administracji publicznej)

"""""""""""""""""""""""""""...

(pieczec organizacji pozarzadowej*
/J39QHl.ietl:l* Ij@QR9Etl<i9ra:aRiucvis8j *)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OVFRT:'. W~PÓT ,NA 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 I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536i),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

,"

---

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(rodzaj zadania publicznego21

OBÓZ SPORTOWY PRZYGOTOWAWCZY DO STARTU W
PUCHARACH EUROPY I POLSKI MLODZIEZY I JUNIORÓW W
OKRESIE JESIENNYM

(tytulzadaniapublicznego)

w okresie od 01.08.2011 do 10.08.2011

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI
Z:\.D,\'\!'HA PITnT I(:7.Nr:no II

PRZEZ

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/8t:8F8RtQWl)3)

1) nazwa: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY - 47 JUDO "BUSHIDO-MORUS"

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)

"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.............................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) EWIDENCJA UKS- ów PROWADZONA PRZEZ
MIASTO SZCZECIN POD POZYCJA 19 1999 r.

5) nr NIP: 852-18-27-404 nrREGK)N: 810944458

6) adres:

miejscowosc:SZCZECIN ul.:JAGIELLONSKA 59

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)...............................................

gmina: . SZCZECIN powiat:8) """""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''

województwo: ZACHODNIOPOMORSKI

kod pocztowy: 70-382 poczta: SZCZECIN

7) tel.: ...091484-15-59 faks: 091484-15-5

e-mail: bushido-morus@wp.pl . http:// ,...............................

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/o'l'0rsJqtC1ml).

a) LISOWSKI LESZEK PREZES

b) LECH MORUS - CZLONEK ZARZADU

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

mowa w ofercie:9)

" "...........................

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

kontaktowego)

LESZEKLISOWSKITEL-

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

SZKOLENIE DZIECI I MLODZIEZY

ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH
WYJAZDY NA TURNIEJE

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
OBOZY SPORTOWE

13) jezeli oferent l~i1) prowadzil~zal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców. .. ... .. . ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE PROWADZI DZ~SCI GOSPODARCZEJ
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II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
.

d .10)
z przytoczemem po stawy prawnej

ill. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE OBOZU JUDO PRZYGOTOWAWCZEGO DO STARTU W

PUCHARACH EUROPY I POLSKI

~

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

skutków

REALIZACJA ZADANIE JEST KONIECZNA DLA ZINDYWIDUALZOW ANIA TRENINGOW DLA

ZAWODNIKÓW STARTUJACYCH W OKRESIE JESIENNYM W PUCHARACH EUROPY I POLSKI.

INDYWIDUALNEJ POPRAWY TECHNIKI JAK ITAKTYKI WALKI. WYKLUCZENIE CZESTO

POPELNIANYCH BLEDÓW JAK I ZWIEKSZENIE INTENSYWNOSCI WSPÓLNYCH WALK RANDORI

PRZED SEZONEM STARTOWYM. SKUTKIEM TYCH DZIALAN MAMY NADZIEJE BEDZIE PORAWA

WYNIKÓW NA ARENIE EUROPEJSKIE I POLSKIEJ
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

ZADANIE OBEJMIE OSMIU ZAWODNIKÓW W KATEGORII WIEKOWEJ: JUNIOR MLODSZY,

JUNIOR STARSZY, MLODZIEZ ORAZ DWÓCH INSTUKTORÓW JUDO

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.U)

--
5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymal/otrzymali1) dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .U)

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

CELE:

-WZROST WYDOLNOSCI I SILY

/'"
-POPRAWA TECHNIKI I TAKTYKI W PARTERZE/Ne-wazaJ I STÓJCE/ taschi-wazaJ

SPOSÓB REALIZACn

- INDYWIDUALIZACJA TRENINGU DLA POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH ZAWODNIKÓW

-RANDORI
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7.Miejsce realizacji zadania publicznego

, OSRODEKWYPOCZYNKOWYKIELBICZE

GMINA 74-120 WIDUCHOWNZELECHOWO POW. GRYFINSKI

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

-TRANSPORT MAT

-PRZWÓZ ZAWODNIKÓW

-WYZYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

-PRZEPROWADZENIE TRENINGÓW

,,-..

13)9. Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.08.2011 do 10.08.2011

Poszczególne dzialania w zakresie

I

Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

r". TRANSPORT MAT 01.08.2011 i

10.08.2011

UKS -47 JUDO "BUSHIDO- MORUS"

TRANSPORT ZWODNIKÓW/8/ I

TRENERÓW/2/

01.08.2011 i

10.08.2011

WYZYWIENIE I

ZAKWATEROWANIE 10 OSÓB

01-10.08.2011
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

PRZPROW ADZENIE TEGO ZADANIA PODNIESIE WYDOLNOSC I SILE POSZCZEGÓLNYCH

ZAWODNIKÓW JAK I TECHNIKE I TAKTYKE. PRZYCZYNI SIE DO OSIAGANIA PRZEZ

ZAWODNIKÓW LEPSZYCH WYNIKÓW NA ARENIE KRAJOWEJ JAK I EUROPEJSKIEJ W

SPORTACH WALKI JUDO PROMUJAC NASZE MIASTO.

r--...

'""
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

,..--

8

Lp. Rodzaj kosztówlb) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowych pokrycia
(w zl) z srodków z wkladu

..-.. wnioskowanej wlasnych, osobowego,N
dotacji srodków w tym pracy

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

..><: tym wplat i i swiadczenCI)
t:: o oplat wolontariuszyo c '8c "O adresatów (w zl)"O CI)
CI) ...., .

zadania...., N'C,) N

publicznegol7)
.", '" "Oo o o
;:::I p:: (w zl)

I Koszty merytorycznel8)

TRANSPORT
MAT 300 1,00 KM 300,00 300,00--------------------
TRANSPORT
ZAWODNIKÓW I
TRENERÓW 300 1,00 KM 300,00 300,00
-----------------------
WYZYWIENIE 10 440,00 OSOBA 4 400,00 4 400,00

ZAKW ATEROW ANIE 10 300,00 OSOBA 3 000,00 3000,00 -------------- ----------------
II Koszty obslugiLU)

zadania publicznego, w
tym koszty
administracyjne po
stronie. . .(nazwa
Oferenta/9):
l) .........
2) ........

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia i
promocji po stronie...
(nazwa Oferenta/9) :
l) ........
2) ........

IV Ogólem: 8 000,00 8000,00
-------------- -----------------



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

--

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

;1"""

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

"""""""""""""""""""" " """"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"""""""""""' , """"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

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

9

l Wnioskowana kwota dotacji

8 000 zl 100%

2 Srodki finansowe wlasneJ I)

"""'" zl ........%

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

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

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego")

......... 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 pozostaleJ I)

... """ zl ........%

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

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 8 000 zl 100%

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)

TAKlNIEI)

TAKlNIEJ)

TAKlNIEI)

TAKINIE I)



v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

LESZEK LISOWSKI ---INSTRUKTOR JUDO

MAREK TYTONIK INSTRUKTUR JUDO

2. Zasoby rzeczowe oferentaJ"fPTPntó",l)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

UZYCZENIE SAMOCHODOW DO PRZEWOZU MAT I ZAWODNIKOW

MATA TATAMIr---

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

OD 1996 ROKU NASZ UKS POZYSKUJE SRODKI OD MIASTA SZCZECIN NA NA PROWADZENIE

SZKOLENIA DZIECI I MLODZIEZY, WYJAZDY NA TURNIEJE IN ORGANIZACJE OBOZÓW

SPORTOWYCH

,.-.

.,"

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

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

oferenta!sferemswl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy l'8sierftflielniepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) fi tL f, "l)" L I) "

(
"

)
" " "

fi d d
"

o eren n <>r<>"CIJest~ZWIazany -m mmeJsza o erta o ma ;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

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/sfereR8il) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (..ja.)lzalega(..ja}!)z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek RaYBeZf)ieezeRia8flBleezllel);

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

faktycznym.

~
(j;

1':VJ
. HH~HrHHi1

""""""'r~~.. .. ... ... ... ... ... ... .......

. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. ... ... ". . .. . . .. . . . .. ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta! uka c;ul0 wl)

Data.6.Q .Q.~ 4 .?&.~. .1.....................

Zalaczniki:
l. 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).
3. WYKAZ SÓB OBJETCH ZADANIEM
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