OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…………………………………
Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ (MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr
96, poz. 873, z późn. zm.)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
(rodzaj zadania publicznego2))

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu sędziów i obsługi sędziowskiej na VII
Andrzejkowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 23.11.2012 do 25.11.2012

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Urząd Miejski w Giżycku
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta
1) nazwa: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe –Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”
2) forma prawna:

4)

( x ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: Ewidencja

Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Prowadzonej Przez Starostę Giżyckiego nr 17/05
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 14 kwietnia 2005

5) nr NIP: 845-186-63-78 nr REGON: 280 021 114

6) adres:
miejscowość: Wilkasy ul.: Olsztyńska 20
gmina: Giżycko powiat: giżycki
województwo: warmińsko - mazurskie
kod pocztowy: 11-500 poczta: Giżycko

7) tel.: 501 613 291 faks: 87 428 03 68
e-mail: mtsgizycko@wp.pl
8) numer rachunku bankowego 21 1240 5787 1111 0000 5756 4559
nazwa banku: PekaO S.A. o/Giżycko
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta

Andrzej Paszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe - Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” 11500 Giżycko, Wilkasy ul. Olsztyńska 20 tel. 501 613 291
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Andrzej Paszkiewicz tel. 501 613 291
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a/ działalność nieodpłatna pożytku publicznego
13) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą: nie prowadzimy działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z
przytoczeniem podstawy prawnej10)
Nie dotyczy
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Turniej jest po Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej największą imprezą organizowaną dla dzieci i
młodzieży w województwie i jedną z największych piłki ręcznej w Polsce. Od ośmiu lat w końcu
listopada gościmy kilkaset dziewcząt i chłopców z całego kraju i z zagranicy. W tym roku Turniej
odbędzie się w dniach 23-25.11.2012. Przy okazji zawodów odbywają się imprezy poznawcze,
głównie na terenie głownie miasta i gminy wiejskiej Giżycko. Jest znakomita promocja naszej malej
ojczyzny. Dzieci przyjeżdżają z opiekunami i z roku na rok znacznie wzrasta ilość osób dorosłych
towarzyszących zespołom. Chcielibyśmy, aby każde dziecko pamiętało, że było w Naszym Mieście.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
Nasz klub jest jedynym przedstawicielem powiatu w grach zespołowych, który uzyskuje awans do
rozgrywek centralnych. Jest znany szeroko w kraju, a także za granicą. Dlatego też tak chętnie
uczestniczą w Turnieju zespoły z kraju i z zagranicy. Jest to również sposób na ożywienie ruchu
turystycznego poza sezonem turystycznym. Dwa lata temu dziewczęta osiągnęły największy w historii
powiatu sukces w grach zespołowych, to jest vice-mistrzostwo Polski szkół gimnazjalnych. Klub jest
jedynym w powiecie zdobywającym punkty w krajowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży / gry
zespołowe /. Sukcesy odnosi również nasz zespół seniorski, który w ubiegłym sezonie wywalczył po raz
pierwszy w historii powiatu awans do pierwszej ligi. Niestety ze względów finansowych nie mogliśmy
uczestniczyć w rozgrywkach. Aktualnie jest liderem rozgrywek.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Jest to grupa kilkuset dziewcząt i chłopców w wieku 14-18 lat, w tym kilkudziesięciu reprezentantów
naszego klubu. Uczennic i uczniów Liceum nr 2, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i
Agrobiznesu, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia
standardu realizacji zadania.

11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent) otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,
organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .

11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Celem jest promocja miasta poprzez zawody sportowe o wielkim zasięgu i doskonalenie umiejętności
zawodników i zawodniczek naszego stowarzyszenia.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Giżycko

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12)
Zorganizowanie pobytu i opłacenie kosztów sędziowskich Turnieju

9. Harmonogram13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 23.11 do 25.11.2012
Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego

zadania poszczególnych

14)

publicznego

1. Organizacja pobytu i

działanie w zakresie realizowanego zadania

działań

publicznego

23-25.11.2012

MTS Giżycko

opłacenie kosztów
sędziowskich Turnieju

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

15)

Rezultatem realizacji zadania będzie, poza niewątpliwą promocją naszego miasta, możliwość realizacji
wyników ciężkiej, systematycznej pracy grupy wspaniałych, godnych do naśladowania nie tylko w
sporcie dziewcząt. Proponują one i dają przykład swoim rówieśnikom modelu postępowania i
wychowania, a ponieważ są cenione i szanowane w swoim środowisku – rezultat wychowawczy jest
nie do przecenienia.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I

1.

Rodzaj miary

Ilość jednostek

Lp. Rodzaj kosztów16)

Koszt jednostkowy (w zł)

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Koszt
z tego do
całkowity pokrycia
(w zł)
z
wnioskowanej
dotacji
(w zł)

II

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

Pobyt sędziów
12 75,-

2.

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków
z innych źródeł ,
w tym wpłat i
opłat adresatów
zadania
17)
publicznego (w
zł)

Osobo- 900,-dzień
12 150,- dzień
1800,-

Wynagrodzenia
sędziowskie

500,-

400,-

1.000,-

800,-

1.500,-

1.200,-

20)

Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
19)
…(nazwa Oferenta) :

III

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

IV

Ogółem:

2.700,-

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji
17)

2

Środki finansowe własne

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
11)
w pkt. 3.1-3.3)

1500,-

56%

1.200,-

44%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

17)

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
3.3 Pozostałe
%
4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

%
2.700,-

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych – nie dotyczy

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie
środków został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie został(-a)
jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE1)
1)
TAK/NIE
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)

Termin rozpatrzenia
–
w przypadku
wniosków (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Od dwudziestu lat działamy z sukcesami, jakich nie ma żadna inna gra zespołowa w naszym
mieście. Wychowaliśmy 9 reprezentantek kraju. Od lat znajdujemy się ekstraklasie
rozgrywek młodzieżowych. Zdobyliśmy 12 tytułów mistrzów województwa, 14 tytułów vicemistrza oraz 7 razy zajmowaliśmy III miejsce. Przede wszystkim jednak wychowaliśmy ponad
dwieście dziewcząt i kilkudziesięciu chłopców, które / i którzy / znakomicie realizują się w
życiu dorosłym i to jest nasze największe osiągnięcie. Sadzimy, że wspieranie naszych
działań stanowi o właściwym rozwoju naszej malej ojczyzny.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
1. Andrzej Paszkiewicz – prezes
2. Marcin Szwaja – sekretarz zarządu
3. Jolanta Adamczyk – członek zarządu

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

23)

Nie dotyczy

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

1. Siedmiokrotnie organizowaliśmy w Giżycku imprezy rangi centralnej, w tym Finał Olimpiady
Młodzieży
2. Szesnastokrotnie organizowaliśmy udział w zawodach szczebla centralnego.
3. Zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu imprezach w kraju i zagranicą / Dania,
Niemcy, Słowacja, Węgry /
4. Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w ponad 400 meczach wg kalendarza imprez Związku piłki
Ręcznej w Polsce

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Tak, o ile zaistnieje taka potrzeba

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta/oferentów1);
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;
3) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia 25.11.2012
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym

z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z
tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencją1);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta
Data 03.11..2012

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe25)

25)

