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/podmiotu */jednostki organizacyjnej *)
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(data i miejsce zlozenia oferty
-wypelnia organ administracji publicmej)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA nr~pnT N AB

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM ( YCH) MOWA W
ART 3 UST. 3 USTA V/Y Z DNLA.21 KWIETNLA. 2003 r. O DZIi\LALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONT.A.RLA.CIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 231, poz. l536t),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2»)

Organizacja Mistrzostw Pomorza Kyokushin Karate
(tytulzadaniapublicznego)

w okresie od 09.03.2013 do 10.03.2013

W FORMIE
POWIERZENL'\ RKA.LIZl\CJI Z,A.D.'\NL'\ PUBLICZNEGO/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 oferentaioferentówl)3)

l) nazwa: Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA

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)

099 w ewidencji Stowarzyszen Kultury Fizycznej Nieprowadzacych Dzialalnosci Gospodarczej Urzedu Miasta

Szczecin

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 17.07.2008 r

5) nr NIP: 852-254-01-13 nrREGON: 320547311

6) adres:

miejscowosc: Szczecin. ul.: Bieszczadzka 16G/2

d
.

In
,

l b
. .

d tk . 7)
zle lca u mnaJe nos a pomocnIcza: ...............................................

gmina: Szczecin powial;8)Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-042 poczta: Szczecin

7) l, faks: "'"'~~..~ ,

e-mail: biuro@husaria.org.pl http://www.husaria.org.pl

8) numer rachunku bankowego.

nazwa banku: PKO b.p. V Odz. Szczecin

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

a) Radoslaw AMBROZIAK

b) DariuszMARCINKOWSKI

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

mowa w ofercie:9)

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA

Ul. Bieszczadzka 16G/2 71-042 Szczecin, tel
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11) osoha upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Radoslaw Arnbroziak

12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

popularyzowanie kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki
zdrowotnej, prowadzenie akcji prewencyjnych na rzecz bezpieczenstwa i zdrowia,
organizowaniezajec dla dzieci i mlodziezy i skupianie ich wokól idei sportu, angazowanie
czlonków stowarzyszenia wokól wszelkiego rodzaju aktywnosci ruchowej, uczestniczenie w
imprezach sportowych, ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci czlonków
stowarzyszenia i uczestników zajec.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Prowadzenie szkolenia sportowo-rekreacyjnego

13) jezeli oferent /oferenci'B prowadzi/prowadzal-) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. ... """ """'" .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie prowadzi

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

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

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

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

- Organizacja cyklicznej imprezy sportowej na stale przypisanej w kalendarzu zwiazkowym do
organizacji Szczecinskiemu Klubowi Sportowemu HUSARIA, czyli Mistrzostw Pomorza
Kyokushin Karate dla dzieci i mlodziezy z terenu miasta Szczecin i zaproszonych
zaprzyjaznionych klubów z terenu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Zawody
odbeda sie pod merytorycznym nadzorem Polskiego Zwiazku oraz Okregowego
Zachodniopomorskiego Zwiazku Karate na Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego. Hala zostanie
uzyczona bezplatnie. Swój udzial w zawodach zapowiedzial Prezes Zachodniopomorskiego
Okregowego Zwiazku Karate. W ramach realizacji tego zadania planuje sie zakup medali,
pucharów i nagród dla uczestników imprezy, zapewnienie wlasciwego zabezpieczenia
medycznego zawodów, ubezpieczenie zawodów, zapewnienie cieplego posilku dla dzieci w
czasie trwania zawodów oraz promocje imprezy wsród dzieci i mlodziezy z terenu miasta
Szczecina celem zaproszenia ich do obejrzenia zmagan najmlodszych zawodników wschodnich
sztuk walki - wstep wolny. W ramach promocji imprezy oraz miasta Szczecina organizatorzy
turnieju planuja reklame zawodów w radio, TV, poprzez plakaty i ulotki informujace o imprezie
oraz poprosza o patronat medialny lokalne media i prase. Planowany udzial ok. 250 zawodników
z terenu dwóch województw.

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

skutków

Zapewnienie wlasciwych warunków do zorganizowania bezpiecznej rywalizacji sportowej w

kyokushin karate. Zapewnienie pozytywnego oddzialywania na upowszechnianie kultury

fizycznej, zdrowego trybu zycia oraz wpajania dzieciom i mlodziezy wlasciwych wartosci i

norm etycznych jakie niosa ze soba dalekowschodnie sztuki walki.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego jest grupa dzieci i mlodziezy z terenu calego kraju. Turniej

odbedzie sie na terenie miasta Szczecin i wplywac bedzie pozytywnie na wizerunek miasta.
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4. Uzasadn.ienie 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.Il)

I ni, dnty'zy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/ofereRd-) otrzymallotrzymaliB dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji ,Il)

I ni, dnty'zy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Zakladane cele zadania:

-upowszechnianie i promowanie sportowego i zdrowego trybu zycia oraz wartosci duchowych
i etycznychjakie niosa za soba dalekowschodnie sztuki walki wsród dzieci i mlodziezy
zamieszkujacych na terenie miasta Szczecina.

- Propagowanie pozytywnego wizerunku Szczecina jako miasta wspierajacego rozwój kultury
fizycznej wsród dzieci i mlodziezy

- integracja dzieci i mlodziezy z ogólnopolskim srodowiskiem sportowym, nawiazanie
kontaktów personalnych

-wymiana doswiadczen zawodniczych i trenerskich
- nabycie nowych umiejetnosci technicznych

Sposób realizacii:
Zawody odbeda sie na Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego. Hala zostanie uzyczona bezplatnie.
W ramach realizacji tego zadania planuje sie zakup medali, pucharów i nagród dla uczestników
imprezy, zapewnienie wlasciwego zabezpieczenia medycznego zawodów, ubezpieczenie zawodów,
zapewnienie cieplego posilku i cateringu dla zawodników w czasie trwania zawodów oraz
promocje imprezy. Wstep wolny. W ramach promocji imprezy oraz miasta Szczecina organizatorzy
turnieju planuja reklame zawodów w radio, TV, poprzez plakaty i ulotki informujace o imprezie,
zakup i rozdanie pamiatkowych koszulek promujacych Szczecin i sama impreze oraz zaprosza do
patronatu medialnego ogólnopolskie media i prase.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego 12b - Szczecin
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8. Opis posz~zególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

, -Wynajecie bezplatne Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego.

- Zakup medali,pucharów i nagród dla uczestnikówimprezy,

-zapewnieniewlasciwego zabezpieczeniamedycznegozawodów

-ubezpieczenie zawodów

- zapewnienie cieplego posilku i cateringu dla zawodników w czasie trwania zawodów

-Wstep na zawody wolny od oplat i dostepny dla wszystkich mieszkanców miasta Szczecin.

- W ramach promocji imprezy oraz miasta Szczecina organizatorzy turnieju zrealizuja reklame

zawodów w radio, TV, poprzez plakaty, banery i ulotki informujace o imprezie

-zaproszenie do patronatu medialnego lokalne media i prase.

9. Harmonograml3)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

-upowszechnianie i promowanie sportowego i zdrowego trybu zycia oraz wartosci duchowych
i etycznych jakie niosa za soba dalekowschodnie sztuki walki wsród dzieci i mlodziezy
zamieszkujacych na terenie miasta Szczecina. - trwale skutki

- podniesienie poziomu sportowego zawodników Szczecinskiego Klubu Sportowego
HUSARIA -trwale skutki

- integracja dzieci i mlodziezy w tym równiez z ogólnopolskim i miedzynarodowym
srodowiskiem sportowym, nawiazanie kontaktów personalnych - trwale skutki

-nawiazanie nowych kontaktów z klubami karate, w tym równiez z innych krajów, a przez to
mozliwosci przyszlej wspólpracy miedzynarodowej - trwale skutki

-wymiana doswiadczen zawodniczych i trenerskich - trwale skutki
- nabycienowychumiejetnoscitechnicznych- trwaleskutki

6

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

- Organizacja Mistrzostw 09-10.03.2013 SKSHUSARIA

Pomorza Kyokushin Karate" -
udzial ok. 250 zawodników

Rozliczenie dotacji Zgodniez umowa SKSHUSARIA



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l.K t led d 'k t'
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-- -_u_- -- - -- - - - -- - - - za u_u

Lp. Rodzaj kosztów'") Koszt z tego do z tego z finansowych Koszt do pokrycia
calkowity pokrycia srodków wlasnych, z wkladu osobowego,N

Z, (w zl) z srodków w tym pracy spolecznej
wnioskowanej z innych zródel, w czlonków
dotacji tym wplat i oplat i swiadczen
(w zl) adresatów zadania wolontariuszy'"'" o

publicznegol7)(w zl) (w zl)o c '§c .",
.",

.:!l," .
'-' N'c.> N
"" '" .",

.g
o o

I Koszty
merytorycznel8)po
stronie SKS
HUSARIA19);

Zabezpieczenie 1 1200 Zawody 1200 800 400
medyczne

Ubezpieczenie 1 1300 Zawody 1300 1000 300
zawodów

Medale, puchary, 1 5000 Zawody 5000 4000 1000
nagrody

Catering 1 2500 zawody 2500 2000 500

II
Koszty
obslugeO)
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie SKS
HUSARIA 19):

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie. .. SKS
HUSARlAI9):

Promocja imprezy 1 3000 zawody 3000 2200 800

TV
Ogólem:

13 000 10 000 3000



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Klub nie dysponuje srodkami na realizacje tego zadania z innych zródel publicznych

8

l Wnioskowana kwota dotacji

10 000 zl 77%

2 Srodki [mansowe wlasne17)

3 000 zl 23 %

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

O zl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

Ozl 0%

3.2 srodki [mansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)l7)

Ozl 0.%

3.3 pozostale 17)

Ozl 0%

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

Wkladem osobowym jest swiadczenia wolontariuszy podczas udzialu w

zawodach sportowych, oraz nieodplatne uzyczanie prywatnych pojazdów

trenerów do realizacji zadania. Ozl 0%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

13 000 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
[mansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE I)

TAK/NIEJ)

TAK/NIEJ)

TAK/NIE1)



Uwagi, kt.óremoga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Kosztorys zostal utworzony na bazie doswiadczen i wydatków poniesionych w czasie
organizacji tychze samych imprez sportowych w latach wczesniejszych.

Szczecinski Klub Sportowy zlozyl rozliczenie w terminie i zgodnie z umowa WSiT-II-
526.03.LW (CRU 0000360) dotacje w wysokosci 10000 pln do zadania "Zadanie z zakresu
szkolenia dzieci i mlodziezy prowadzone przez podmioty realizujace zadania publiczne w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodziezy, które nie uzyskaly punktów
lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" . Brak
przewidywalnych zagrozen w rozliczeniu w/w dotacji.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa WS-II-
526.43.2012.LW (CRU 12/0003931) dotacje w wysokosci 5000 pln do zadania "Organizacja
Ogólnopolskiego Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta miasta Szczecin". Brak
uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa WSiT-
II.526.4.2012.LW (CRU 12/0000487) dotacje w wysokosci 3500 pln do zadania "Organizacja
Otwartych Mistrzostw Pomorza Dalekowschodnich Sztuk Walki", które odbyly sie w
Szczecinie w lutym tego roku. Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/83/2011 (CRU 11/0000860) dotacje w wysokosci 8000 pln do zadania
"Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i mlodziezy prowadzone przez podmioty realizujace
zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodziezy, które nie
uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/86/2011 (CRU 11/0000864) dotacje w wysokosci 3000 pln do zadania
"Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta miasta
Szczecin", . Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl sie w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/85/2011 (CRU 11/0000863) z dotacji w wysokosci 3000PLN
przeznaczonych na realizacje zadania "Organizacja Turnieju Dalekowschodnich Sztuk Walk",
który odbyl sie pod Patronatem Prezydenta miasta Szczecin w kwietniu 2011r. . Brak uwag
do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl sie w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/5012/106/2010 (CRU 10/0000876) z dotacji w wysokosci 5000PLN
przeznaczonych na realizacje zadania "Miedzynarodowa wymiana dzieci i mlodziezy: udzial
w miedzynarodowych zawodach sportowych", w ramach którego czlonkowie sekcji
Kyokushin Karate wzieli udzial w III Pucharze Swiata oraz Miedzynarodowym Obozie
Karate w Hiszpanii.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA w dniu 31.12.2009r. rozliczyl sie w terminie i
zgodnie z umowa WSiT/II/ML/5012/l05/2009 (CRU 09/0001814) z realizacji zadania
"Szkolenie dzieci i mlodziezy prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie
uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki", na realizacje którego otrzymal dotacje z Gminy m. Szczecin w wysokosci 6000
PLN. Kwota ta w przewazajacej czesci zostala przeznaczona na zakup minimum niezbednego
sprzetu.

Od pazdziernika 2008r. Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA realizuje program pt.
"Wychowanie poprzez sport", w ramach którego instruktorzy Klubu spolecznie prowadzona
zajecia sportowe z wychowankami Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii przy ul.
Jagiellonskiej 58. Celem programu jest nauczenie uczestników programu kontrolowania
wlasnych negatywnych zachowan i emocji w stosunku do siebie i innych, rozladowanie
napiec i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, uksztaltowanie szacunku do innych
osób zwlaszcza slabszych i mniej sprawnych, wyzwolenie potrzeby samodoskonalenia i
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Uwagi, kt.óremoga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Kosztorys zostal utworzony na bazie doswiadczen i wydatków poniesionych w czasie
organizacji tychze samych imprez sportowych w latach wczesniejszych.

Szczecinski Klub Sportowy zlozyl rozliczenie w terminie i zgodnie z umowa WSiT-II-
526.03.LW (CRU 0000360) dotacje w wysokosci 10000 pln do zadania "Zadanie z zakresu
szkolenia dzieci i mlodziezy prowadzone przez podmioty realizujace zadania publiczne w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodziezy, które nie uzyskaly punktów
lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" . Brak
przewidywalnych zagrozen w rozliczeniu w/w dotacji.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa WS-II-
526.43.2012.LW (CRU 12/0003931) dotacje w wysokosci 5000 pln do zadania "Organizacja
Ogólnopolskiego Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta miasta Szczecin". Brak
uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa WSiT-
II.526.4.2012.LW (CRU 12/0000487) dotacje w wysokosci 3500 pln do zadania "Organizacja
Otwartych Mistrzostw Pomorza Dalekowschodnich Sztuk Walki", które odbyly sie w
Szczecinie w lutym tego roku. Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/83/2011 (CRU 11/0000860) dotacje w wysokosci 8000 pln do zadania
"Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i mlodziezy prowadzone przez podmioty realizujace
zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodziezy, które nie
uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/86/2011 (CRU 11/0000864) dotacje w wysokosci 3000 pln do zadania
"Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta miasta
Szczecin", . Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl sie w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/85/2011 (CRU 11/0000863) z dotacji w wysokosci 3000PLN
przeznaczonych na realizacje zadania "Organizacja Turnieju Dalekowschodnich Sztuk Walk",
który odbyl sie pod Patronatem Prezydenta miasta Szczecin w kwietniu 2011r. . Brak uwag
do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl sie w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/5012/l06/2010 (CRU 10/0000876) z dotacji w wysokosci 5000PLN
przeznaczonych na realizacje zadania "Miedzynarodowa wymiana dzieci i mlodziezy: udzial
w miedzynarodowych zawodach sportowych", w ramach którego czlonkowie sekcji
Kyokushin Karate wzieli udzial w III Pucharze Swiata oraz Miedzynarodowym Obozie
Karate w Hiszpanii.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA w dniu 31.12.2009r. rozliczyl sie w terminie i
zgodnie z umowa WSiT/II/ML/5012/l05/2009 (CRU 09/0001814) z realizacji zadania
"Szkolenie dzieci i mlodziezy prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie
uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki", na realizacje którego otrzymal dotacje z Gminy m. Szczecin w wysokosci 6000
PLN. Kwota ta w przewazajacej czesci zostala przeznaczona na zakup minimum niezbednego
sprzetu.

Od pazdziernika 2008r. Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA realizuje program pt.
"Wychowanie poprzez sport", w ramach którego instruktorzy Klubu spolecznie prowadzona
zajecia sportowe z wychowankami Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii przy ul.
Jagiellonskiej 58. Celem programu jest nauczenie uczestników programu kontrolowania
wlasnych negatywnych zachowan i emocji w stosunku do siebie i innych, rozladowanie
napiec i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, uksztaltowanie szacunku do innych
osób zwlaszcza slabszych i mniej sprawnych, wyzwolenie potrzeby samodoskonalenia i

9



samowychowania.Za ta wspólprace i jej efekty Klub wyrózniony zostal przez Dyrektora
Osrodka listem gratulacyjnym.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

1. RadoslawAmbroziak- instruktor sportu: specjalnosc Kyokushin Karate
2. Dariusz Marcinkowski - instruktor sportu: specjalnosc: Ju-Jitsu
3. Lukasz Janik - instruktor rekreacji ruchowej: specjalnosc: Samoobrona
4. Rafal Kazimierski - instruktor rekreacji ruchowej: specjalnosc: Samoobrona

2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentów-l)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

- sprzet sportowy o wartosci ok. 30 0000 pln (ochraniacze, tarcze, hogo, kaski, worki,
lapki trenera, mata do karate)
-Rodzice wlaczaja sie w prace klubu jako wolontariusze.
- Instruktorzy uzyczaja na potrzeby realizacji zadania prywatne pojazdy

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Szczecinski Klub Sportowy zlozyl rozliczenie w terminie i zgodnie z umowa WSiT-
II-526.03.LW (CRU 0000360) dotacje w wysokosci 10000 pln do zadania "Zadanie z
zakresu szkolenia dzieci i mlodziezy prowadzone przez podmioty realizujace zadania
publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodziezy, które nie
uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki" . Brak przewidywalnych zagrozen w rozliczeniu w/w dotacji.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa WS-II-
526.43.2012.LW (CRU 12/0003931) dotacje w wysokosci 5000 pln do zadania
"Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Prezydenta
miasta Szczecin". Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa WSiT-
II.526.4.2012.LW (CRU 12/0000487) dotacje w wysokosci 3500 pln do zadania
"Organizacja Otwarych Mistrzostw Pomorza Dalekowschodnich Sztuk Walki", które
odbyly sie w Szczecinie w lutym tego roku. Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/83/2011 (CRU 11/0000860) dotacje w wysokosci 8000 pln do zadania
"Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i mlodziezy prowadzone przez podmioty realizujace
zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodziezy, które
nie uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy rozliczyl w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/524/86/2011 (CRU 11/0000864) dotacje w wysokosci 3000 pln do zadania
"Or~anizac.ia Ogólnopolskie2o Turnieiu Kvokushin Karate o Puchar Prezydenta
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miasta Szczecin", . Brak uwag do rozliczenia zadania.
Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl sie w terminie i zgodnie z umowa

WSiTIII/JG/524/85/2011 (CRU 11/0000863) z dotacji w wysokosci 3000PLN
przeznaczonych na realizacje zadania "Organizacja Turnieju Dalekowschodnich Sztuk
Walk", który odbyl sie pod Patronatem Prezydenta miasta Szczecin w kwietniu 2011r. .
Brak uwag do rozliczenia zadania.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA rozliczyl sie w terminie i zgodnie z umowa
WSiT/II/JG/5012/l06/2010 (CRU 10/0000876) z dotacji w wysokosci 5000PLN
przeznaczonych na realizacje zadania "Miedzynarodowa wymiana dzieci i mlodziezy:
udzial w miedzynarodowych zawodach sportowych", w ramach którego czlonkowie sekcji
Kyokushin Karate wzieli udzial w III Pucharze Swiata oraz Miedzynarodowym Obozie
Karate w Hiszpanii.

Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA w dniu 31.12.2009r. rozliczyl sie w terminie
i zgodnie z umowa WSiT/II/ML/5012/l05/2009 (CRU 09/0001814) z realizacji zadania
"Szkolenie dzieci i mlodziezy prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie
uzyskaly punktów lub nie braly udzialu we wspólzawodnictwie Ministerstwa Sportu i
Turystyki", na realizacje którego otrzymal dotacje z Gminy m. Szczecin w wysokosci 6 000
PLN. Kwota ta w przewazajacej czesci zostala przeznaczona na zakup minimum
niezbednego sprzetu.

Od pazdziernika 2008r. Szczecinski Klub Sportowy HUSARIA realizuje program
pl. "Wychowanie poprzez sport", w ramach którego instruktorzy Klubu spolecznie
prowadzona zajecia sportowe z wychowankami Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii przy
ul. Jagiellonskiej 58. Celem programu jest nauczenie uczestników programu kontrolowania
wlasnych negatywnych zachowan i emocji w stosunku do siebie i innych, rozladowanie
napiec i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, uksztaltowanie szacunku do
innych osób zwlaszcza slabszych i mniej sprawnych, wyzwolenie potrzeby
samodoskonalenia i samowychowania.Za ta wspólprace i jej efekty Klub wyrózniony zostal
przez Dyrektora Osrodka listem gratulacyjnym.

4. Informacja, czy oferentJoferend1 przewidujet-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 przewiduje sie zlecania zadania publicznego w trybie, o którym mowa powyzej.
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Oswiadcza~ (-y), ze:

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

oferenta/ oferentów.J-);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie-l1oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci-l1jest!sa-l1zwiazanyE-ffijniniejsza oferta do dnia 31.12.2012;

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!oferenci.J-)skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)!zalega( ja)-I1z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneJ);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sado'.vym/wlasciwa ewidencjaJ);

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

faktycznym.

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

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

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów')

Data... ... ... ... ... .?~~.{..n?.. ..~..J.. ... ... ... ... ....

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

(Klub zarejestrowany jest w Ewidencji Stowarzyszen Kultury Fizycznej Nieprowadzacych dzialalnosci
Gospodarczej Urzedu Miasta Szczecin pod Nr 099)

2. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok
3. Oswiadczenie do Oferty BOP-Il
4. Plan promocji imprezy

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)
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