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(data i miejsce zlozenia oferty
-wypelnia organ administracji publicznej)
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(pieczec organizacji pozarzadowej*
Ipodmiotu*Ijednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlOPPRT A m~PÓT ,N:". 1)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU f-Gwj, O KTÓRYM ( YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

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

Upowszechnianie wiedzy i
umiejetnosci na rzecz obronnosci

P.~~~~:.......................
(rodzajzadaniapublicznego2))

Udzial mlodziezy zrzeszonej w Zwiazku Strzeleckim "STRZELEC" Organizacji
Spoleczno-Wychowawczej w obozie wojskowym w l Batalionie Zmechanizowanym w

.~.e.~.~~~.':1;......................

(tytul zadania publicznego)

w okresie od }?:.~.?. do 21.07.2013..

W FORMIE
PO'NTFRZFNT:\ REALIZ}~CJI Z"\D,A~NI}~PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Urzad Miasta 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/oferentów!)3)

Zwiazek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Spoleczno-Wychowawcza
1)nazwa: , !.~.~~~~~,~~~~~~~~~,~,~,~l Szczecin

2) forma prawna:4)

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielnajednostka organizacyjna

() spóldzielniasocjalna ( ) inna.,.", ,.."", ,...,..,..,.,

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

... .N\lmx,".KR.~; .QQQQJ..~1R~Q.. , .,.,. ,. "." ,.........

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 2002-06-24

5) nr NIP: 5262409394

6) adres:

nr REGON: 012617582

miejscowosc: Szczecin ul.: Monte Cassino 35/12a

dz
'

ln
.

l b
. .

dn k '7)
!e !ca u Inna Je ost a pomocnIcza: ... ... """""'"'' .....

gmina: Szczecin powiae) Szczecin

województwo:Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-465 poczta: Szczecin

7) tel.: . '"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

e-mail: is4031szczecin@gmail.com http://www.is403I.pl

8) numer rachunku bankowego
nazwa banku: Volskwagen Bank Polska S.A

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentóv,l):

a) Maciej Kowalski

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

Pomorski Okreg Strzelecki, ul. Borsucza 25, 70-887 Szczecin

chor. ZS Maciej KOWALSKI ( J,

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

kontaktowego)

Wojciech Dobraszczyk,

2



12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

-dzialanie na rzecz niepodleglosci Rzeczypospolitej ijej umacniania;
-wychowanie czlonków Zwiazku w duchu patriotycznym i panstwowo-twórczym;
- przygotowanie mlodziezy do sluzby wojskowej i obrony cywilnej;
- podnoszenie poziomu sprawnosci fizycznej;
-uczenie zdyscyplinowanego zycia w zespole;
-popularyzowanie tradycji czynu niepodleglosciowego i problematyki obronnosci Panstwa.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego P'''''''''

)
,/

/'

~:;:.-
>'""-"~

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza I) dzialalnosc gospodarcza:

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy.

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

Nie dotyczy.
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Obóz Unitarny w l Leborskim Batalionie Zmechanizowanym jest przedsiewzieciem szkoleniowym

organizowanym przez Pomorski Okreg Strzelecki ZS "STRZELEC" OSW. Jest to juz drugi obóz w tym miejscu

przeznaczony dla najmlodszych sluzba strzelców (powyzej 16 roku zycia), na którym przez tydzien obecnosci na

terenach jednostki wojskowej poznaja podstawy strzeleckiej sluzby, ucza sie regulaminów, musztry, taktyki,

historii, strzelectwa i terenoznawstwa. Jest to niebywala okazja do poznania wojskowego rzemiosla i

doswiadczenia na wlasnej skórze zolnierskich trudów. Strzelcy nabywaja w tym czasie umiejetnosci potrzebne

do dalszego szkolenia w macierzystych Jednostkach Strzeleckich, ksztaltuja charaktery i umiejetnosci pro-

obronne. Opinie z zeszlorocznego obozu wskazuja na duze zapotrzebowanie i atrakcyjnosc takiego rodzaju

spedzania wolnego czasu w trakcie wakacji. Warto nadmienic iz kadre obozu stanowia w duzej mierze strzelcy

ze Szczecina.

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

skutków

Organizacja obozu wymaga, po mimo duzej pomocy ze strony wojska, wkladu finansowego. Koszty generuje

glównie wyzywienie uczestników przez catering dowozony na teren obozu, który z przyczyn formalnych nie

moze byc prowadzony na obiekcie wojskowym. W szczecinskiej jednostce strzeleckiej glówny potencjal tkwi w

mlodziezy, która aktywnie uczestniczy w cotygodniowych szkoleniach. Chec rozwoju poprzez wyjazdy na kursy

skutecznie blokuje ich sytuacja finansowa. Chcielibysmy, aby ich potencjal nie byl ograniczany, dlatego

potrzebne sa pieniadze na przejazd i wyzywienie naszych strzelców w trakcie trwania obozu.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

-Kadra instruktorska z Jednostki Strzeleckiej 4031 Szczecin

- Strzelcy / rekruci z Jednostki Strzeleckiej 4031 Szczecin

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem wjaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.H)

Nie dotyczy
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5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) 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 cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Celemtegozadaniajest wspieraniemlodziezyw rozwijaniuswoichzainteresowan,tak waznychdla obronnosci,

ksztaltowanie ich charakterów i umiejetnosci, przydatnych w sluzbie w formacjach mundurowych oraz doroslym

zyciu. Przyczynia sie do tego przeprowadzone zajecia programowe w trakcie trwania obozu.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I I LeborskiBatalionZmechanizowanyim. gen.JerzegoJastrzebskiego,woj.pomorskie.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

5

14.07.2013 - wyjazd ze tacji Szczecin Glówny do Leborka

15.07. - 21.07.20 13 - zajecia programowe w czasie obozu

PORZADEK DNIA W CZASIE OBOZU:

PONIEDZIALEK - NIEDZIELA

Czas wykonywania Przedsiewziecia

06 uu 06 lU Pobudka. Przygotowanie do porannego rozruchu fizycznego.

06 lU 06 "U Poranny rozruch fizyczny.

064u 07 uu Porzadkowanie rejonów wewnetrznych. Toaleta osobista.

07 uu 0730 Sniadanie.

07 jU 08 uu Przygotowanie do zajec i apel poranny.

08 uu 1500 Zajecia programowe.



9. Harmonogram13)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wyszkoleni w zakresie obronnosci mlodzi ludzie z ukierunkowanymi planami na przyszlosc - m.in. sluzbe w

formacjach mundurowych. Rozbudzenie pasji zwiazanej z wojskowoscia i chec uczestniczenia w dalszych

zajeciach organizowanych przez Jednostke Strzelecka 4031 Szczecin (spedzanie wolnego czasu w atrakcyjny i

wolny od nalogów sposób).

6

15 uu 15 3U Obiad.

15.JU 16.JU Czas na obsluge sprzetu i uzbrojenia. Przerwa obiadowa.

16.JU 19.JU Zajecia programowe.

19 'u 20 uu Kolacja.

2000 21 00
Czas dla dowódców druzyn na doszkalanie strzelców odstajacych, porzadkowanie

rejonów wewnetrznych i zewnetrznych, nauka wlasna.

21 uu 21 4' Czas wolny, toaleta osobista.

21 4 22 uu Apel wieczorny, sprawdzanie obecnosci.

22 uu Capstrzyk.

21.07.2013 - powrót do Szczecina

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.07.2013 do 21.07.2013

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Zakup biletów na przejazd Szczecin Do 14.07.2013 Wojciech Dobraszczyk

Glówny - Lebork - Szczecin Glówny

WPHPU OPAL al. Wolnosci 9

Zapewnienie pelnego wyzywienia w 15.07- 21.07.2013 84-300 Lebork

trakcie trwania obozu Danuta Czechowicz

NIP: 841 0000742



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

7

L Rodzaj kosztów'O) Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
p. 1? calkowity pokrycia finansowych z wkladu

(w zl) z srodków osobowego, w tym
'-' wnioskowanej wlasnych, pracy spolecznej>.

dQtacji srodków czlonków
o

(w zl) z innych zródel, i swiadczen
(l) C..... '"

w tym wplat i wolontariuszy'" o CI:o .§ 'S.§ (l) oplat adresatów (w zl)
(l) .-. zadania'-' tS.(.)

publicznego 17)(w
.", '"
.9 o
lo-<

zl)
I Koszty

merytoryczne18)

l) Bilety na
przejazd
Szczecin - 15 75,60 Szt. 1134,00 1134,00 O O
Lebork -
Szczecin

2) Pelne
wyzywienie 15 245,00 Szt. 3675,00 3675,00 O O
w czasie
obozu

3) Zakup
materialów l 300,00 Szt. 700,00 O 700,00 O
szkoleniow
ych na
obóz

II Ogólem: 5509,00 4809,00 700,00 O

l Wnioskowana kwota dotacji

4809,00 zl 87,29 %

2 Srodkifinansowewlasneli)

700,00 zl 12;71 %

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

Ozl ..... ...%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)

Ozl ........ Yo



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21) NIE DOTYCZY

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

,....................................................................................................................................................

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

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

- chor. ZS Maciej KOWALSKl- dowódca Pomorskiego Okregu Strzeleckiego (dowódca kursu w Leborku)

- sekc. ZS Wojciech DOBRASZCZYK - z-ca d-cy ds. szkolenia JS 4031 Szczecin (ukonczony kurs

wychowawcy)

-pozostali instruktorzy z JS 4031 Szczecin w charakterze dowódców druzyn

8

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)

Ozl ........%

3.3 pozostale II)

Ozl ........%

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

Ozl ........%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1-4)

5509,00 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 zostal(-a) jeszcze

..- rozpatrzony(-a)
_...-""._....-.. J TAK/NIEI)

I

" TAK/NIEI)

.,' -.-.
.,'

TAK/NIE f)
...,

- .----
------- /' TAK/NIEI)



2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentó't'il)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Dowóz ze Szczecina czesci wyposazenia niezbednego do realizacji szkolenia: radiostacje, oporzadzenie,

helmy, ubrania przeciwchemicme, karabinki treningowe, materialy szkoleniowe, komputer.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publicma).

- Organizacja Obozu Unitarnego w l Batalionie Zmechanizowanym w Leborku - 2012 r.

- Organizacj a Kursu Dowódców Druzyn - Lebork 2012 r.

Nie byly realizowane we wspólpracy z administracja publicma.

4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicmego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicmego i o wolontariacie.

I Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publicme w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicmego

oferenta/ oferentÓ?il);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobicranie/niepobieraniel) °Rlat Od

7{

d esatów zadania;

" .1) . l). .. . . . ('"':\7)/0 > ll t'"
.:J) oferent/ofcrcnOl jest/sa zWlazany( -m) mmejsza oferta do dnia ..;.; , > .

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

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycmych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

faktycmym.

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

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

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecmel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlaseiwa e\videncja+);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacmikach informacje sa zgodne z aktualnYIIlstanem prawnym
DOWÓDCA/'

IVPOMORSKIEG(l

I;1
EGU".STRZELECKIEGO

! \ "

ZwiazkuStrze!ecrego,,,8TRZELEC"OSW
: i;

'~j,'~~"is/" aci'~j'KOWALSKi"'"~,, D {t\

(p d
.

b ." lu; F
o plSoso y upowazmonej \ . .,

lub podpisy osób upowaznionych ,--:lt 4o:>..">
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/o f~r~ntt1'" l)

Data L Z -EO- ELOl 2013 -03- Z 1.. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. ..
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