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OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), 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

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowia wsród osób
niepelnosprawnych umyslowo

(rodzaj zadania publicznego2»)

Zajecia sportowo - rehabilitacyjne prowadzone przez

Uczniowskie Kluby Sportowe

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 20.03.2012r. do 18.06.2012 r.

W FORMIE
PO\VIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUDLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

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/oferentówl)3),
.r It" .,-,-

1)nazwa:Uczniowski Klub Sportowy" ISKIERKA".

2) fonna 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)

EWID. UKS BOP UM -81

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)20.05.2005r.

5) nr NIP: 851-29-20-765 nrREGON: 320059557

6) adres:

miejscowosc:Szczecin ul.: Wielkopolska 14

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)Sródmiescie

. S . . 8)
gmrna: zczecln powlat: ..................................................

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70 - 450 poczta:Szczecin

7) tel.: 785301050 faks:(91) 4220610

e-mail:uksiskierka(tV,wp.pl http://www.uksiskierka.org

8) numer rachunku bankowego:~
nazwa banku: PKO SA

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):

a) Madry Teresa,

b Wojewoda Joanna

c) Zofia Kowalewska

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

mowa w ofercie:9)

UKS "ISKIERKA~

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

kontaktowego)

Teresa Madry Joanna Wojewoda.
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
l. Praca zarzadu, czlonków, rodziców.
2. Organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowych dla sportowców amatorów z wykorzystaniem

wlasnych lub nie obiektów sportowych.
4. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego zycia, zajec sportowych systematycznych dla uczniów.
5. Uczestnictwo w imprezach sportowych takich jak zawody, turnieje.

b) dzialalnosc odplatna pozytkn publicznego
1. Prowadzenie systematycznych, zorganizowanych pozalekcyjnych zajec sportowych

dzialalnosci instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych.
2. Praca na rzecz klubu takich osób jak: lekarz, sedzia, ksiegowa, wychowawca-opiekun, itp.
3. Pobieranie oplat od uczestników w organizowanych obozach rekreacyjno-sportowych,

turnusach rehabilitacyjnych, turystyczno- krajoznawczych oraz wszelkiej dzialalnosci
o charakterze rehabilitacyjno- rewalidacyjnej dla zawodników z niepelnosprawnoscia
intelektualna.

4. Organizowanie imprez sportowych dla sportowców amatorów z wykorzystaniem wlasnych
lub nie obiektów sportowych.

5. Doplaty do szkolen instruktorskich i trenerskich.

13) jezeli oferent lofel:eB€iI)prowadzi/prowadza l)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców nie dotyczy..

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

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

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

Zasady okreslone sa w statucie.

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja i przeprowadzenie zajec rekreacyjno - rehabilitacyjnych z tenisa ziemnego Osób

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

oraz skutków

1. Ze wzgledu na niepelnosprawnosc ( umyslowa) osoby te nie maja mozliwosc
uczestnictwa w zajeciach w miejskich klubach sportowych, osiagac sukcesy, uczyc sie
zachowania postawy sportowca i kibica.

2. Mozliwosc pelniejszego procesu rewalidacyjnego osoby uposledzonej. Usprawnianie
zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Dzieci i mlodziez uposledzona umyslowo w stopniu lekkim i umiarkowanym

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.11)

Fundacja na rzecz promowania sportu wsród osób niepelnosprawnych "Marzenie"
udostepnia nam korty bezplatnie dwa razy w tygodniu.
W naszym klubie nie mamy instruktora tenisa ziemnego musimy go zatrudnic. Tenis ziemny
podnosi sprawnosc fizyczna i wydolnosc organizmu jak i intelektualna. Celem tych dzialan
jest przywrócenie w miare mozliwosci jednostce niepelnosprawnej mozliwosci
funkcjonowania w spoleczenstwie. Zajecia te uatrakcyjniaja oferte zajec UKS.

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci}) 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)

I Nie dotycZJ'

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Wzmocnienie miesni posturalnych.
2. Ksztaltowanie nawyku prawidlowej postawy.
3. Wzmocnienie miesni oslabionych.
4. Rozciagniecie miesni przykurczonych (spastycznych) i porazonych.
5. Opanowania gry w tenisa ziemnego co najmniej w stopniu podstawowym dla lepszej

grupy i podstawowych elementów technicznych dla grupy slabszej.
6. Wpojenie zasad bezpiecznego przejscia na zajecia.
7. Promocja aktywnego spedzania wolnego czasu.
8. Popularyzacja tenisa i zdrowego stylu zycia.
9. Rozwiniecie zainteresowan i uzdolnien sportowych mlodziezy.
10. Wdrozenie etycznych zachowan podczas pelnienia roli widza, sedziego, zawodnika.
11. Zna i przestrzega sygnaly uzywane na korcie.
12. Dba o higiene osobista
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I Korty Tenisowe ul. Wojska Polskiego

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

.

Zajeciaz tenisaziemnegoodbywacsie beda:4 godzinyw tygodniu- sroda, piatek od
godz. 13.00- 15.00
Prowadzone beda przez jednego instruktora;
Dla dwóch grup
grupy mieszane pod wzgledem niepelnosprawnosci intelektualnej.
Uczestników bioracych udzial bedzie 25.

.

.

.

.

9. Harmonogram13)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

1. Opanowania gry w tenisa ziemnego co najmniej w stopniu podstawowym dla lepszej
grupy i podstawowych elementów technicznych dla grupy slabszej.

2. Wzmocnienie miesni posturalnych.
3. Ksztaltowanie nawyku prawidlowej postawy.
4. Wzmocnienie miesni oslabionych.
5. Rozciagniecie miesni przykurczonych (spastycznych) i porazonych.
6. Wpojenie zasad bezpiecznego przejscia na zajecia.
7. Promocja aktywnego spedzania wolnego czasu.
8. Popularyzacja tenisa i zdrowego stylu zycia.
9. Rozwiniecie zainteresowan i uzdolnien sportowych mlodziezy.
10. Wdrozenie etycznych zachowan podczas pelnienia roli widza, sedziego, zawodnika.
11. Zna i przestrzega sygnaly uzywane na korcie.
12. Dba o higiene osobista.

IV. Kalkulacja przewidywflQych kosztów realizacji zadania publicznego

5

Zadaniepublicznerealizowanew okresieod 13.03.2013r.do 13.06.2013r.

Poszczególne dzialania w zakresie Tenniny realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialnyza

realizowanegozadaniapublicznegoI4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

- Organizacja zajec (wynajem Do 13.03.2013 Zarzad UKS "Iskierka"
kortów i podpisanie umowy z
instruktorem)
- doprowadzenie uczestników ze Od 13.03.2013 Czlonek klubu

szkoly na zajecia i pomoc w
prowadzeniu zajec
- Prowadzenie zajec do 13.06.2013 Instruktor

- Sprawozdanie z wykonania do 13.07.2013 Zarzad UKS "Iskierka"zadania



l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

6

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

kosztówl6) N calkowit pokrycia finansowych pokrycia
'-'

y z srodków wlasnych, z wkladu
(w zl) wnioskowane srodków osobowego,o..O<: .;:s j dotacji z innych zródel, w w tym pracy<!)

...... CI)

(w zl) tym wplat i oplat spolecznejCI) oo .e 's.e <!) adresatów zadania czlonków
<!) '-' .

publicznego17) (w i swiadczen'-' tS'u N
OC/) CI) "'O

zl) wolontariuszy.Q o o
......

(w zl)
I Koszty

merytoryczne 18)
po stronie
... (nazwa
Oferenta) 19):
1)przeprowadzaj 1*22 15 Zl 330,00 330,00
acy
2) instruktor 1*48 50 Zl 2 400,00 2 400,00

II
Koszty obslugeO)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
... (nazwa
Oferenta/9) :
1) ksiegowa 1*10 50 Zl 500,00 200,00 300,00

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocJIpo
stronie.. .
(nazwa
Oferenta/9) :
1) ........
2) ........

IV Ogólem: 3 230,00 2 600,00 630,00

1 Wnioskowana kwota dotacji

2 600,0 zl 80,50 %

2 Srodkifinansowewlasnel I)

630,Ozl 19,50 %

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

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego l I)

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



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

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

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

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

1. Instruktor tenisa ziemnego
2. Dwóch nauczycieli przeprowadzajacych i pomagajacych w prowadzeniu zajec -

nauczyciele z tytulem "nauczyciela dyplomowanego" Zespolu Szkól Specjalnych Nr 12
- o kierunku-pedagogikaspecjalnai wychowaniafizycznego
3. Ksiegowa

7

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)17)

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

3.3 pozostale 17)

......,.. zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
.......... zl ...... ..0/0

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

3 230,00 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 zostale -a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

TAK/NIE I)

TAK/NIE I)

T AK/NIEI)

TAKlNIEI)



2. Zasoby rze~zowe oferentaJoferentówl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Sponsorowanie kortów jest Fundacja na rzecz promowania sportu wsród osób

niepelnosprawnych "Marzenie" - 48 godziny

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

W roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (mala dotacja) realizowalismy zajecia sportowo-
rehabilitacyjne prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe we wspólpracy z UM
Szczecin, z których sie rozliczylismy. 2012 r. 3 naszych zawodników jako reprezentanci
Województwa Zachodniopomorskiego zakwalifikowali sie do Ogólnopolskich Zawodów w
Tenisie,któreodbylysie w Koninie25 - 27.05.2012r. Zdobylizloto, srebroi braz w
swoich grupach.
W latach zorganizowalismy:

1. 21.10.2009 r. I Szczecinskie Zawody Tenisa Ziemnego Regionu
Zachodniopomorskiego Osób Niepelnosprawnych Intelektualnie

2. 20. 10.2010 r. II Szczecinskie zawody Tenisa Ziemnego Regionu
Zachodniopomorskiego Osób Niepelnosprawnych Intelektualnie

3. 12.10. 2011 r. IIISzczecinskie zawody Tenisa Ziemnego Regionu
Zachodniopomorskiego Osób Niepelnosprawnych Intelektualnie

4. 24.10.2012 r. IV Szczecinskie zawody Tenisa Ziemnego Regionu
Zachodniopomorskiego Osób Niepelnosprawnych Intelektualnie

Poza tym zawodnicy wystepuja w róznych imprezach: pokazy umiejetnosci w PKO OPEN,
swiatecznych i noworocznych mitingach.
Instruktor tenisa ziemnego jest bardzo zaangazowany w promowaniu naszych
zawodników, którzy biora udzial w wielu innych otwartych, profesjonalnych zawodach w
meczach preliminarzowych.

4. Informacja, czy oferentJoferenci1) 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 publicznego i o wolontariacie.

I Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferentaJGf.erentówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/nicpobicranie1) oplat od adresatów zadania;
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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 póznozmo);

5) oferent/ofcrcad) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zal~ga( 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

faktycznym.
UKS "ISKlF.llliA tPrezes

~"'W~da " ~ .a..Wi)J.4

~, .
o,,,,o,,,,oJoa.nn . KlubSport 00 Q;. '

Uczmo
,

wsk

Kll1'E' °RKA~""
,

'

) /)/ , feq;;fkao oo "lIS J. r:l 'b[a{JaA ':::::00.00.0.00.00000.000000.00000...00 0' .-0.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

Data ! ~:..C?.~. clo ~ D. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . o.. .. . .. . .. ..

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
20 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)o

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

1)Niepotrzebne skreslic o

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 wolontariacieo
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
polao
4) 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
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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.
lO)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.
13)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.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli informacje 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 ~rawna 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.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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