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OFERTA REAL|ZACJl ZADANIA PUBL|CZNEGO

51n41::!.tA , 3a.] ci. 29 t \-
Data i miejsce złożenia ofeńy

(Wypełnia organ administracji pUblicżnej)

oFERTł€Ę€R+A \AlsPótNA:)

oRGANlZAcJl PoZARzĄDoWEJ(-YcHyPoDMloTU (-óW), o KIóRYN, GYCH) l\łoWA W ART, 3
UST. 3 USTAWY z DNlA 24 KWlETNlA 2003 r, o DZlAŁALNosCl PoŻ\,TKU PUBLlcZNEGo

l o WoLoNTARlAclE (Dz. |J. z2o1o.. Nl234, poz. l536)1),
REALlzAcJl ZADANlA PUBLlczNEGo

W§pieranie i upowszechniania kultury fizycznei Wśród dzieci i młodzieży W 2015 roku tenis stołowy,
(rodzaj 7adania public7nego'')

,,organizacja szkolenia oraz zawodóW spońowych w dyscyplinie tenis stołowy"
(t}łUł zadania publicznego)

W okresie od 15,02.2015 r, do 08,05,2015 r.

W FoRMlE
PoWlERZENlA REALlzAcJl ZADANlA PUBLlczNEGoĄVsPlEMNlA REALIZACJl ZADANlA

PUBLlcZNEGo')
PRzez

miasto szczecjnek
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisóW działu lI rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r,
o działalności pożytku publiczneqo i o Wolontariacie - ań, 19a.



l. Dane oferenta/eŁłegtółvj)3)

1) nazwa: Klub spońo\^ry Wielim

2)forma p€wne:a)

(x ) stowarzyszenie

( ) kościelna osoba prawna

( ) społdzielnia socjalna

{ ) fundacja

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) inna,,,,,..,,,.......,,.

sżczecinek

3) numerw Krajow}łn Rejestrże sądow}łn, W innym rejestże lub ewidencji:5)

Ewidencja klubów spońowych, których statuty nle przewidulą prowadzenia działalnoścl
gospoda.czej, plowadzona przez starostę sżczecineckiego - pozycja nr 7.

4)data Wpisu, rejeslracji lub utworżenia:6) data Wpisu: 27,05,2oo9 r,

5) nr NlP: 673 158 81 00 nr REGoN| 33 12 85 696

6)adresI

miejscowość: szczecinek ul,: Piłśudskiego 3

dzielnica lub innajednostka pomocnicżaj) ńle dolycry

9minaI szczecinek powiat:3)szczecinecki

Województwo: zachodniopomorskie

kod pocżowy| 78-400 pocźa: szczecinek

7) tel.: 508363205 faks: 94 37 210 35

e-mail: biuó@wlelim.pl strona Www: www.wiellm.pl

8) numer rachunku bankowego:38 8566 1042 0500 7020 5004 0001

nazwa banku: BaĘcki Bank spóldzielczy o. szczecinek

9) nazwiska i imiona osób Upoważnionych do reprezentowania oferenta/efułenłó*1):

a) Radosław Lubczyk

b) Maciej Klirn

c) Robeń Puszkar

10) nazwa, adres i tetefon kontaktowy jednostki organizacinej bezpośrednio Wykonującą zddanie,

o klór}łn rnowa w olercie:J' 
^nie dotyczy



11) osoba Upoważniona do skladania Wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Maciej Klim, 508363205
,I2) przedmiotdziałalności pożytku publicznego:

Wyciąg że stafutu:

§ 12

Klub może prowadzić dżałalnośó poĄtlrr publicznego w zakresie:
1) wspierarria i upowszechrriarria kulnły fizycznej,
2) działalności char},tatywnej,
3) podtrzyml.wania i upowsżechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rczwoju świadomości narodowej , obFvatelskiej i L:ulturowej ,

4) ochTony i promocji zdrowią
5) pomocy społecmej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej rytuacji ąciowej oraz

w zakesie wl,równywania szans §ch rodzin i osób,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) naŃi, szkolnictwa \łyżsżego, edŃaaji, oświaty i \łYchowanią
9) wlpoczyŃu dzieci i młodzieży,
10) turyśtyki i kaj oznalvstwa,
1 1) poTządku i bezpieczeństwa publicznego,
t2) upowszechniania i ochrony wolności i praw czło,wieka olaz swobód obywatelskich, a

także działń wspomagających rozwój demokacji,
13) dzialalności na rzecz integacji europejskiej oraz rozwijania kontałów i wspóĘracy

między społeczeństwami,
14) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
15)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
16) promocji i orgarrizacji Wolontariatu.

§ 15

Klub może prowadzić odpłalną działalność poź},tku publicżnego w zakresie, wskazanym
\ł § 12.

,13) jeżeli oferenvoferenci ]) prowadzi/prowadząl) działalność gospodarczą:

a) numerWpisu do rejestru przedsiębiorcóW nle dotycry
b) pźedmiot działalności gospodarczej

nie dotyczy

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentóW

z przytoczeniem podstawy prawnei'o)

Wobec organu adminiskacji publlcznej wraz

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, udżelania pełnomocnictw i zaciągania
zobowięrń finansorłych i majątkorłych upowżniony jest prezes jednoosoboło lub dwóch



zadanie polegać będzie na organizacji i prżeprowadzeniu zajęć treningowych w d}§cyplinie tenis
stołowy dla dzieci i młodzieźy w Wieku od 7 do 18 lat, zadanie obejmuje ponadto organizację turniejóW
dla dzieci i młodzieżyW tenisie stołowym,

l|l. szczegołowy zakres raeczowy zadania publicżnego ploponowanego do 16alizacji

1, Krótka charakterystyka zadania publicznego

2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przycżyn olaz skutków

3. opis grup adre§atów zadanla publicznego

Adresatami będą dżieci i młodzież trenująca W Ks Wielim szczecinek ,

4. uzaśadnienie poirreby dofinansowania z doiacji inwestycji związanych z fea|izaqą zadania

publicznego, W szczególności ze Wskażaniem W jaki sposób prżyczyni się to do podwyższenia

standardU realizacji żadania,11)

nie dotyczy

Realizacja zadania pżyczyni się do wzbogacenia ofel' ząęć spońowych dla dzieci i młodzieży
mieszkającej W szczecinku, obecnie coraz trudniej jest żachęcić dzieci i młodzież do Uprawiania
spońu iaktyJvnego spędzania czasu, Wprcwadzenie nowych zajęć przyczynisię do Zwiększenia licży
młodych osób, które uprawiają spoń, Podkreślenia Wymaga fakt, że W szczecinku obecnie nie
prowadzi się szko|enia W tej dyscyplinie sportu,

5. lnformacja, czy W ciągu ostatnich 5lal ołerenvef€+e$€i'' otl,zymał/et*yRał" dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych ż rca|izacją zadania pubIicznego Z podaniem inwesty,cji,
które zostały dofinansowane, organu który Udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji . "I

nie dotyczy

6. zakładane cele aealizacji zadania publicżnego olaz sposób ich realizacii

cele główne;
Upowszechnianje kultury fizycżnej ispońt] ofaz zdrowego stylu życia Wśród dżieci i młodzieży,
Nauka irczwijanie umiejętnoścłgryw tenisa stołowego Wśród dzieci imłodzieży.
cele szczegółowei
Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez ak§Vność sportową,
Zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej Wśród dzieci i młodzieży.
Propagowanie dyscypliny tenis stołowy wśród mieszkańców Szczecinka,
sposoby realiżacji w,/w celów:
oryanizacjazajęć lreningowych w dyscyplinie tenis stołowy dta dzieci i mlodzieży.
o.ganizacja i Udział W turniejach tenisa slolowego dla dzieci i młodzieży.



7. Mieisce realizacjł żadanla publicznego

8. opis poszczególnych działań w zakreśle realizacll zadania publicznego

Miasto s7c7ećinek

1. Prowadzenie treningólv w dysc}plinie tenis stołowy dla dzieci i młodziezy.
2, Orgalizacja i udział fumiej ów dla dzie c1, i młodzieźry.
3. Zakup sprzętu sportowego potrzebnego do prowadzenia heningów.
4. Rozliczenie zadania i sporządzenie sprawozdania końcowego.

g. Harmonogram")

Zadanie publiczne realizowane W okresie od 15,02.2015 r. do 08.05,2015 r,

Posżczególne działania W zakres;e

realiżowanego zadania
publicznegola)

Terminy rcalizacji
poszczególnych

działań

oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działanie W zakresie realizowanego

zadania publicznego

Prowadzenie tleningóW dla dzieci i

fiłoózieży

organizacja i udział w turniejach dla
dzieci i młodzieży

zakup sprżętu spońowego
pot.zebnego do prowadzenia zajęć

Rozliczenie zadania i sporządzenie
sprawozdania końcowego

luty-maj 2015

luty-maj2015

luty-kwiecień 2015

maj 2015

ks wielim szcżecinek

ks wielim szczecinek

ks wieljm szczecinek

Ks WjeIim s7c7ecinek

10. zakładane rezultaty realizacii zadania publicznego15)

1, około 30 osób miesięcznie Weźmie udział w treningach organizowanych plzez Ks Wielim
sżczecinek;

2, Nłłodzi żawodnicy Ks Wielim uczestniczyć będą W tumiejach tenisa stołowego dla dzieci i

młodzieży,
3. Ks Wielim zorganizuje turnieje W dyscyp'inie tenis stołowy dla dzieci i młodzieźy-
4, W szczecinku Wzrośnie ilość dzieci Uprawiających spoń,
5. Zwiększy się Zainteresowanie kulturą fizyczną i spońem (szczególnie tenisem stołow}łn) Wśród

dzieci i młodzieży,
6. Rozszelzy się ofeńa zajęć spońowych dla mieszkańcóW szczecinka,



lV. Kalkulacja prżewidywanych kosńów realizacji zadania publicznego

. kosżorys ze wzslodu tra rodzai kosztów;
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1 Wnioskowana kwota dotacji

6000 zł 1oo %

2 srodki finźnsowe własne ')

0zl 0%

3 srodkifinansowe z innych żródeł ogółem (środkifinansowe wymienione
W pkt, 3,1_3,3)11)

ożl

0ż

a%

31 wptaty i opłaty adresatóW zadania publicznegol/)

0.00%

środki finansowe z innych źródeł publicżnych (w szczegóInoścj: dotacje
z budżetu państwa lub budżelu jednoslki samorządu teflońalnego,
funduszy celowych, środki 7 fUndUsry sirukturalnych ) " '

oź oo/"

33 pozostałe '
oż o%

4 Wklad osobowy (W tym śWiadczenia Wolontariuszy i praca społecżna
członkóW) oa o%

ogołem (środki W}łnienione w pkt 1, 4) 6 000 zł 100./,

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

3. Finansowe środklz innych źródeł publicznych21)

lJwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosżor}su:

V. lnne wybrane informacle dotyczące zadania publicznego

1, zasoby kadrowe pżewidywane do Wykorzystania prży realizacjiżadania publicznego'2)

Ks Wielim szczecinek posiada: Wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz wolontariuszy, którzy
pomogą W organizacji meczóW i turniejóW, a także społecżnie pomogą w rozliożeniu dotacji i

prcWadzeniu dokumentacji finansowej.

2. zasoby żeczowe oferentalafułenłó*9 przewidylvane do Wykorżysta nia pży rcalizaąi żadania23)

sprzęt spońowy będący w posiadaniu Ks Wielim zostanie Wykolzystany do pżeprowadzenia
treningóW, meczóW itUrniejóW dla dzieci imłodzieży,

Nazwa organU administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora f inansów pUblicmych

kwota środków
(W zł)

lnformacja o t}łn,
czy Wniosek (ofeńa)

o przYzjanie
środkóW zosiał (-a)

rozpatrzony(-a)
pozylwnle, c4leż

nie zostałGa)
jeszcze

rozoatzony(-a\

Termin rożpatżenia
W prż}padku

WnioskóW (ofeń)
n ierozpatrzonych do

6zasu złoźenia
niniejsżejofeńy

3, Dotychcżasowe dośWiadczenia W realizacji żadań pUblicznych podobnego 
fdzaju 

(ze

Wskazaniem, kióle ż tych zadań realizowane były We Wspołpracy z administracją publicz/ą),

Ą



stowarzyszenie Ks Wielim organizowało wiele pęedsięWzięć o zasięgu lokalnym i r€ionalnynr

m,in, turnieje piłkarskie dla dzieci idorosłych, akcje oddawania krwi, Wycieczki, mecze pokazowe

czy akcje chaMatywne. Ponadto od Wielu lat Ks Wielim prowadzi szkolenie spońowe senioróW i

młódzieży oraz organizuje Wydarzen;a spońowe. DośWiadczenje żebrane przy organjżacjj tych

dzia|ań zaowocuje z pewnością Wysoką jakością rca|izaąi zadania. Dżięki temu jego Wykonanie

zo§tanie przeprowadzone W sposób gwarantujący uczestnikom bezpieczeństwo oraz spełni

oczekiwania osób, które Wezmą W nim udział.

4, lnformacja, czy oferenUołerenci') pżewidujecd zlecaó realizację zadania publicżnego w lrybie,

o któr},m mowa W ań, 16 ust.7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 l. o dżiałalności pożytku publicznego

i o wolontariacae,

Nie przewiduje się zlecania realizacji zadania W trybie, o htórym mowa W art, 16 ust, 7 ustawy dnia

24 kwietnia 2003 l. o działalności pożytku publicznego io Wolontar,acie,



ośWiadczam (-y), że:

1) proponowane żadanie publiczne W całości mieści się W zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta1):

2) W ramach składanej ofeńy nie przewidujemy pobieranial) opłat od adresatóW zadania;

3) oferent]) jest1) związany niniejszą ofeńą do dnia o8,05.2015 f,;

4) W zakresie vnliązanF z otlvańym konkursem ofeń, W ti,m Z grornadzeniem, prżetwarzaniem

i pżekazywaniem danych osobowych, a także Wprowadzaniem ich do s}§temóW informatycznych,

osoby, których te dane dotyczą, złożly stosowne ośWiadczenia Zgodnie z ustawą ż dnia 29 sierpnia

1997 r, o ochronie danych osobowych it,j,Dz,U,2014.1182 z póżn. zm.}:

5) oferent) składający niniejszą ofeńę nie za|ega z opłacaniem należności z t}łułu zobowiązań

podatkowy6h/składek na ubezpieczenia społecznel);

6) dane określone W części l niniejszej ofeńy są zgodne z Właściwą ewidencjąj};

7) Wsz}sikie podane W ofercie oraz zaĘcżnikach informacje są zgodne z aktualnym sianem prawnym

ifaktycznym,

[oJ,.oS-.
lt 

^a_ĄcJ''v
l

(podpis osoby Upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woliw imieniu
ofercnta/oferentóW1)

DaIa:29 01 2015l

zaączniki:
1, Kopia aktualnego odpisu Z Krajowego Rejestru sądowego, innego rejestru lUb ew|dencji2a)
2. W przypadku Wyboru innego sposobu reprezentacji podrniotóW składających ofeńę Wspólną niż
Wynikający Z Kąowego Rejestru sądowego lub innego Właściwego ąestru - dokument
potwierdzający Upoważnienie do działania W imieniU oferentatóW).

PośWiadczenie złożenia ofert's)

Adnotacje użędowe's)

l) Niepotrzebne §fu eślić



') Rod,zaj€m zadada jęst jedno lub więcej Zadan publicznych ok€ślonych w alt. 4 $tawy ż atnia 24 kwielnia
2003 r. o działa]ności poł,tku publicanego i o wolontariacie.
r) Krżdy z of€r€dów składających ofertę wspóĘ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączrją właści\łe
pola,
a) Forma pmwna oznacza formę działalności orgjnizacji pozarządowej, podmiotu, jedrcsth olgdliżżryJntj
okęśloną na pod§lawie obowiązującrh przepiMrw, w szLzegó]ności sto\łłzysze e i fimdacje. osoby prżnTe
ijednostki organizacyjne dzjałającc na podslawic pr7cpisów o stosunku Państwa do Koścjoła Kaloljcki§go
w Rzecz},pospolitej Polskicj, o slosmku Panstwa do j nych kościołów i 7wjązków wy,Ąaniowych oraż
o 8waranciach wo]ności Sumienia i \łTznania, jeźeli icb ccle statubwc obcjmują prowad7cnie Łiała] ości
poą,tku publicznego, uczliowskie kluby sportow€, ochotnic^ slra7c pożame oraz innc. Nalcżł 7ajłracżyć
odpowiednią formę lub ,\ł?isać i!ną.
'' PUdać na7$ę włł;ciwe6n rtie.tru lub e$id(D.li,
u) w zalemości od tego, w jaki §posób orgdnizacja lub podm;ot powstał.

') osiedle. sołcctwo lub jnna jcdnos&a pomocnicza, w)Tehied€ nie óowiązkowe, Naleł w},}ehić jeżeli
Ądanicpubljcmcproponowanedoręalizacjirnabyćr€alizo\ł,ewobrębied €j 

'ednosdd,
3) Nie wlpełriać w pr4padku miasta stołecaego warszaw},,

') Dotyczy oddziałów teIenoYych, placówek i innych jealnostck organi7acyj }ch oferenta, Należy Ę.pchić j€śli
4dani§ ma być realizowane W obĘbie danej jedno§&i oryanizacyjnei.

'0) Nale/y oktcśIić c/y poals(awą są żasady okrcślonc w stafucię, pełnonoc iclwo, prokum c/y Ic' jrlna

podslawa, Dotyc,? 1ylko olć(y wspólnci.

'r) W)pehnć tylko w prz}padku ubiegania się o dolinansowanie inw€stycji.

'') opis musi być spójny z harmonogramem i koszlorysem. w przypadku ofcrly wspóhlcj nalcży wska7ać
dokładny podział działarl w ramath r€alizacji zadarria publicm€go między §kładając)ti ofeltę wspó]n4.
l:) w harmonog$mie naleł podać terminy rozpoczęcia j załońclcnia pos7czegó]nych dzjałan oraz tczbolve
okeślęnie skali dżiałan planowanych prą realizacji zadania publicznęgo (tzn, miar adekwamych aila danego
zadania pubULaego, op, liczb.l ś!l iadLzeń udzjelanych tygodniowo, micsięcanie, liczba adresatów),
-'Opis /godny / los/iorysem

t5) 
NaleZry opisać zakhdarre iezultaty zaddnie publi(rntsu !4 będą rrwdlt urdz rl, jakim stop u realizacja

zadauia przycąld się do rozwiązaria problemu społecn€go tub złagodzi j€go negatywne sku*r.
]6) Naleł względnić wsrys&ie plmowżne k]§zty, w szczegóInośLi zżłupu usług, ząknpn vĘcŻr.
w,,maglodzeń,
1?) Dotyczy j€Ąrri€ wspier.nia zadalia publicztts().
]3) Nalcży wpjsać kos7ly bc,?ośrcdnio Zwivan€ Z celem realj7owancgo zadania publicnego,
1'r W przypadku oferty wspó]n€j kolej oferenci dołączają do tabeli bformację o swoich koszlach.
Żo) Nalciy rvp]sać kos7ty 7wivane z obsfugą i admjnisfiacją lealizo\łarrego zaddnia, kffC Z,\\Ęża!e są
7 w],ko ywanicm d7iałllń o cbarakrct7c administracyjĄłn, nad7orc4Ąn i koniro]n}.a, w łm obsługą fiIdnsową
i pra$ną projektu,
21) W}pełnie e fakulta§.wae możliwia ZawJrcie w umowie postdnowienia, o kórym mowa w § 16
ramowego wzoru umovy, stanowiącego z.]ącznik nr 2 do rozporządz€ńa [4inistra Pracy i }'olilyki Społecznej z
dnia ..,.,,...,..,,..,,.,,....,....,,..,. W sprawi€ wzorrr olelty j rufiowcgo w7oru umowy doty.ących rea]iacji zadmia
publicmcgo ola7 wzoru sprawo7da]lja Z \tf,,konania rcgo Zadania, Dolyczy jed}de oferty w§pierrlia leJlizacji
zadania publicatego,
")Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zaEudnione przy realracji Zadada publicm€go, ora7
o kwaliiQcjach wolontjJiuszy, W prrypadku of€rty wspó]nej naleł prż}?or7ądkować 7asoby kadrowe do
dy\ponuiacych ri l i ollrcl lou,-' 

Np, loxal..nr,,c,. ndleriJb, \\ nrĄT,JdkU oleĄ \Ą\polrei n"lely nrlĘ"rłrdkosdc za,ob1 r,ft.zout J,,
J).ponują.}(b 0imiol(rcnl,,$. l
"]odpis musi być Zgodny z aktua]nym stanęm fakycmyD i prawl}Ąn, ni€zależDie o{t tegy'^td} z,,§rał
s}dan). // \-.\

u }m<bla orgdn ddmini,trJcjt nunllcz)cj /' L


