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oRGANlZACJl PoZARZĄDoWEJ(-YCH)/PoDM|oTU (_ÓW' o KTÓRYM (_YCH) l\ilowAWART.3
UsT' 3 USTAWY Z DNlA 24 KWlETN|A 2003 r. o DZlAŁALNoscl PoZYTKU PUBL|CZNEGo
IOWOLONTARIACIE (Dz. U. z2O1Or.Nr234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

uPowszEcHNlAN:E KU.LTURY FIZYCZNEJ
(r

odzaj zadania

p u bl

r

spORrU

icznego2))

UPoWszEcHNlANlE PlŁKl NożNEJ WŚRoD DzlEcl l MŁoDzlEŻY
W GMlNlE MŁYNARY
(tytuł zadania publicznego)

w okresie

od 01.02.2011 r. oo 30.04.201 1 r.

W FORMIE
PoWlERZENlA REALlZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGo^,Ą/sPlERANlA REALlZACJI ZADAN1A
PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

BURMlsTRzA MlAsTA lGMlNY MŁYNARY
i;,s;; ;J;i.i.i,'"ii j' JrlJ."ii
składana na podstawie przeplsÓW działu 1l rozdz|ału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalnościpoŻytku publlcZnego i o Wolontariacie

r'

i'r

''

l' Dane oferenta/oferentówl)3)
1) nazwa:

KLUB sPoRTowY

''SYRENA"

MŁYNARY

2) forma prawna:a)

(X) stowarzyszenie
( ) kościelnaosoba prawna
(

)

spÓłdzielnia

socjalna

()fundacja

(

) kościelna jednostka

()

inna. '.

'. ' .. ' ' '.

'

organizacyjna

1 'l

)

osoba upoważniona do składania wyjaśnieńdotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

MARJUSZ PERLEJEWSKI TEL.

ó04080144

12) przedmiot działalnoŚci pożytku pUblicznego:
a) działalnoŚÓ nieodpłatna pożytku pubIicznego

1'
2'

RozwÓj rÓŻnych dyscyplin spońU oraz stałe podnoszenie jego pozjomu.
WspÓłudzlał W wyc:]owanlu W duchu spor1owym swych członkÓW
i mieszkańcÓw

3.

reg ionu

'

czynny Udział W życiu kulturalnym i spońowym.

b) działalnoŚĆ odpłatna pożytku publicznego

NIE PROWADZI

13) jeżeli oferent /oferenci1)prowadzi/prowadzą1)działalnośĆ gospodarczą
a) numer Wpisu do rejestru przedsiębiorcÓw
b) przedmlot działalnoŚci gospodarczej

NIE DOTYCZY

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnejl0)

NIE DOTYCZY

lll. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1.

Krótka charakterystyka zadania publicznego

Upowszechnienie piłki noŻnej WśrÓd dzieci i młodzieży W gminie poprzez:

.
.
.

organizowanie i prowadzenie

za.jęÓ treningowych'

organizowanie zawodÓW oraz imprez sportowych'
Reprezentowanie gminy

W

zawodach iturniejach międzygminnych oraz ogÓlnopolskich'

2' opis potrzeb wskazujących na koniecznośÓ wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
Upowszechnianie spońu jest .jednym z zadań ze sfery zadań publicznych' W mieście i gminie Młynary
istnieje znaczne zainteresowanie WŚród dzieci i młodzieŻy na uprawienie piłki noŻnej' czego
potwierdzeniem jest, że aktualnie Ks

Młynary prowadzi ząęcia aŻ z 6 grupami wiekowymi'

',Syrena''

Czynne uprawianie sportu ma bezpośrednie, poz}.t}Yne pŹełożenie na poprawę Stanu
zdrowia, stopnia wytrenowania i podwyższenia umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieŻy
naszej gminy.

3.

opis grup adresatów zadania publicznego

ofęrta skierowana jest do dzieci i młodzieŻy z terenu miasta i gminy Młynary od 10 roku
życia.

4' Uzasadnienie potzeby

dofinansowania

z

dotacji inwestycji związanych

z

realizai]ą zadania

publicznego' W szczegÓlności ze wskazanjem W jaki SposÓb przyczyni się to do podwyŻszenia
standard u r ealizaĄi zadania'1

1

)

NIE DOTYCZY

5' lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5lat oferent/oferencil) otrzymał/otrzymali1) dotację
dofinansowanie inwestycji związanych

z

rea|izaĄą zadania publicznego

z podaniem

na

inwestycji'

ktÓre zostały dofinansowane, organu ktÓry udzieljł dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .l1)

NIE DOTYCZY

6.

zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

.
.
.

Wykorzystanie jstniejącej bazy sportowej'
Upowszechnianie kultury fizycznej ispońu WŚrÓd mieszkańcÓW miasta igminy Młynary.
Poprawa stanu zdrowia, stopnia wytrenowania i podwyŻszenia umiejętnoŚci piłkarskich dzjeci
młodzieŻy naszej gminy'

7. Miejsce realizacji zadania

publicznego

Teren stadionu sportowego w Młynarach oraz boisko Wielofunkcyjne

8.

oRLlK

2o12

opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)
1

.

2.

3'

Pfowadzenie zajęÓ treningowych z dziecmi i młodzieŻąz zakresu piłki nożnei
organizowanie na stadionie sportowym w Młynarach meczy piłki nożnej W ramach rozgrywek
prowadzonych przez Warmińsko_lVlazurski Związek Piłki NoZnej W olsztynie.
organizowanie Wy'jazdÓW na mecze iturnie.je organizowane na terenie WojewÓdztwa
Warmińsko-|\łazurskjego'

i

9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne reallzowane w okresie od 0'1.02.201 1

r. do 30.04.201 1 r.

PoszczegÓlne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego

zadania poszczegÓlnych

publicznegola)

treningowych z dzieÓmi

publicznego

działań

Prowadzenie zajęÓ

1.

działanie W zakresie realizowanego zadania

Iuty
i

_ kwiecień

2011

KS

''Syrena''

Młynary

r.

młodzieŻą z zakresu piłki
noŻnej

Organizowanie na stad ionie marzec

2.

-

sportolvym w Młynarach

kwiecień 201 1

organ jzowanie WyjazdÓW

marzec

na mecze i turnieje

kwiecień 20] 1

KS ,'Syrena" Młynary
r.

-

KS

''Syrena''

Młynary

r.

organizowane na terenie
WojewÓdztwa Warmińsko-

Mazurskiego.

1o. zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

1'
2'
3'

Podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży'
Poprawa stanu zdrowia WśrÓd dzieci i młodzjeŻy.
organizowanie rozgrywek ligowych d|a poszczególnych grup wiekowych.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1.

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów "]

z tego do pokrycia
z wnioskowanej
dotacji

KosŻt

Ń

całkoWity
(W zł)

;
;

(W Żł)

a'

.q

E

ó'
-9

środków Własnych'
środkóW
z innych źródeł' w
tym Wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego17) 1w zł;

wynagrodzenie

10.000

9.500

500

2.700

2..700

0

3.000

3.000

0

L200

l.200

0

1.200

r.200

0

350

350

0

800

300

500

200

200

500

500

instruktoróW
2) opłaty sędziowskie
3)

zakup posiłkóW

4) badania lekarskie
5) ubezpjecŻenia

zaWodnikóW
6)

wpisowe' składki i inne

opłaty regulaminowe
7) środki czystości i
8)

BHP

spżęt spońowy

9) inne nie wymienione w
pkt. 1-8 z tyt. organizowania

50

Żawodów sportowych

Koszty obsługi'"/ zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne

:

1) .... .....

0

0

0

10.000

9.500

500

2\........
llt

lnne koszty, w tym koszty
Wyposażenia i promocji po
sltonie ... (nazwa

Oferenta)'''.
1) ... .....

2)........

ogółem:

2. Przewidywane źródłafinansowania zadania
1

pokrycia
z Wkładu
osobowego,
w tym pracy

społecznej
członków
iśWiadczeń
wolontariuszy
(W zł)

t

8):

Koszty merytorycznel
1)

Y

Koszt do

z lego z
flnansowych

publicznego

Wnioskowana kwota dotacji
9.500 zł

95

0h

Srodki finansowe własne''

2

5oo zł

srodki finansowe z innych zrÓdeł ogÓłem (środkifinansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)1')
3.1

'zł

5%

..%o

Wpłaty i opłaty adresatóW zadania publicznego''

'zł
środki finanSoWe z innych ŹrÓdeł publicznych

(W

szczegÓlności: dotacje

z budzetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego'
funduszy celowych' Środki z funduszy strukturalnych;1/)

'zł

..%

.zl

..%

pozoStałe|/

4

Wkład osobowy

(W

tym śWiadczenia Wolontariuszy i praca społeczna

.zł

członkÓW)

ogÓłem (środki wymienione W pkt

1_

4)

10.000zł

3. Finansowe

środkiz innych Źródeł pub|icznych2l)

Nazwa organu administrac.Ji
publicznej lub inne.j jednostki
sektora finansÓW publicznych

Kwota środkóW
(W

zł)

lnformacja o tym, czy
Wniosek (ofeńa)
o przyznanie
ŚrodkÓW

został (-a)

rozpatrzonyGa)
pozytywnie' czy też

nie został(_a) jeszcze

Termin rozpatrzenia
w przypadku
WnioskÓW (ofert)

nlerozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej ofeńy

rozpatrzonv(-a)

TAK/NIE./
TAK/NIE')
TAKi NIE')

TAI(NIE']

UWagi, ktÓre mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

;,;;; ;;;;;;,;,;;";; ;;,;";;;; ;;;";;;;,;;;;il;
1.

'100%

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy rcalizaąi zadania pubticznego22)

1'
2.
3'

Zarząd KS ,,syrena'' Młynary - 6 osÓb
Trenerzy ll klasy

-

2 osoby

lnstruktor piłki nożnej _ 1osoba'

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentÓWl)

1.

2.
3'

przewidywane do wykorzystania przy reallzaqi zadania23)

Boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą'
Boisko ORLIK

Niezbędny sprzęt piłkarski (stroje spońowe, piłki' sprzęt

i

wyposażenie do zajęć

treningowych.

3'

Dotychczasowe doŚwiadczenia

W realizacji zadań pUblicznych podobnego rodzaju

(ze

wskazaniem' ktÓre z tych zadań realizowane były We WspÓłpracy z adminlstracją publiczną)'

Klub sportowy ,'Syrena'' działa od 1946

roku.

Jako stowarzyszenie od 1995

roku.

W latach 2005 _ 201 0 r' realizował zadanie publlczne: upowszechnianie kultury fizycznej i spońu.

4'

Informacja' czy oferenUoferenci1) przewiduje(_ą) z|ecaĆ realizację zadania publicznego W trybie,

o którym mowa W
i

ań' 16 ust' 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalnoŚci pozytku publicznego

o wolontariacie.

Nie przew!duje się.

oŚwiadczam (-y)' że:
1) proponowane zadanie publiczne W całościmieŚci się W zakresie działalnoŚci pożytku publicznego
of erenta/efe+enłó*1

)
;

2) W ramach składanej oferty przewidujemy p€bł€+e€łe/niepobieranie')

opłat od adresatÓW zadania;

1esvsąl) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ..'.'''..'..'''.''..''...''.';
4) W zakresie związanym z otwańym konkursem ofeń, W tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
3) oferenuefe{ei€ł1)

iprzekazywaniem danych osobowych' a także Wprowadzaniem ich do systemÓW informatycznych,
osoby' ktÓrych te dane dotyczą złożyłystosowne ośWladczenia Żgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r' oochroniedanych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z pÓŹn' zm.):

składający niniejszą ofertę nie zalega 0$lzałege1_.141) z opłacaniem należności

5) oferenV€{efef,€ł1)

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);
6) dane okreŚ|one W częŚci l niniejszej ofeńy są zgodne

z Krajowym Rejestrem Sądowym/właś€iwą

ełłłaeg6}ą1),
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje

sązgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym.

KLUB

SS

uX'IOWY

.SYRENA"

14_420

MŁYNABY, ul. Dworcowa

10

NIt 6?8-2?-33.072 mGoN 17094i)014
1e1.

248 60 50

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osÓb upowaŹnionych
do składania oŚwiadczeń Woli W imieniu
oferenta/oferentów1)

oara ()Q,

a? 2'044 /

załączniki:

1' Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego' innego rejestru lub ewidencji2a)
2. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotóW składających ofeńę WspÓlną nlŻ
wynikający z Kąowego Rejestru Sądowego Iub innego właŚciwego rejestru _ dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(_Ów).

URZĄD M]ASTA I GMINY

PoŚWiadczenie złożenia ofeńy25)

Wpi,1nłb do "tl|ąiG

Ąełła

w NlŁYNARACH

tłiyna\ D,lni,.t

14-420 MŁYNAR!
Ml VNArrv .,,
n. ^,Ul. Dworcowa
29

a).c

Adnotacje urzędowe25)

l)

Niepotrzebne skreślić'
Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpoĄłku publicznego io wolontariacie.
3)
Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane' Kolejni oferenci dołączają właściwe
2)

pola.

n)

Forma prawna oznacza formę działalnościorganizacji pozarządowej' podmiotu' jednostki organizacyjnej
określonąna podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne działające na podstawię przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego
w RzeczypospoJitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołówl związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wo]ności sumienia i wyznania, jeżeli ich cęlę statutowę obejmują prowadzenię działalności
poĄłku publicznego, uczniowskie kluby spotowe' ochotniczę straŹę poŹarnę oraz innę. Na|eŻy zaznaczyć
odpowiednią lormę lub wpisac inną'
') Podać nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
6)
W zależnościod tego, wjaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
D osiedl", sołectwo lub inna.jednostka pomocnicza. Wypełnienie nię obowiąZkowę. Należy wypełnić jeŹeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8)Nie wypełniac w przypadku miasta stołecznego Warszawy'
9)
Dotyczy oddziałów tęręnowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferęnta' Należy wypełnić jeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej'
l0)
Należy okeślićczy podstawą są zasady określonew statucię, pęłnomocnictwo' plokura czy teŻ i\\a
podstawa. Dotyczy tylko ofęńy wspólnej.
1r)
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inWestycji.
'') opis musi być spójny z harmonogramem i kosztolysem, W przypadku ofeny wspólnej należy wskazac
dokładny podział działań w ramach ręalizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną
")w harmonogramię naleŹy podać tęrminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz Iiczbowę
określenie skali działań planowanych pfzy ręa|lzacii zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danęgo
zadania pubJicznego, np. Iiczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
1a)
opis zgodny z kosztorysęm.
l') Nul""y
opisać zakładane rezuttaty zadania publicznego czy będą trwałe oraz w jakim stopniu lealizacja
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego nęgatywnę Skutki.
'u) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty' w szczegÓlności zakupu usług, zakupu rzvazy,
wynagrodzeń.

Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
l8)Należy wpisać
koszty bezpośIednio związane z celem realizowanego zadania pubIicznęgo.
l9)
W przypadku oferty wspóInej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosŻach.
20)
NaleŹy wpisać koszty związane z obsługą i administracją reatizowanego zadania, które związane są
z wykonywaniem działań o charaktęrzę admin jstracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
t7)

i prawną projektu.

2l)

Wypełnienie fakultatywne

'

umożliwia zawarcie w umowie postanowienia,

o

którym mowa

ws

16

ramowęgo wzoru umo\Ąryl stanowiącego załącznik v 2 do rozporządzenia Minisfta Pracy i Polityki Społecznej z
dnia .....................
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania rea)izacji
zadania publicznego.
22)

Informac;e

o

kwalifikacjach osób, któIe będą zatrudnione przy rea|izacjl zadania publicznego, oraz
W przypadku ofeńy wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do

o kwalifikacjach wolontariuszy.

dysponujących

"'

n

im i

oferęntóW.

Np. lokal, sprzęt' materiały. W przypadku oferty wspólnej naleŹy przyporządkować zasoby zeczowe do

dysponuj ących nimi ofęręntów.

'o)

odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został

wydany.
25)
Wypełnia organ administracji publicznej.
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Brak

Dział 2

sIowARŻYszEŃ KULTURY FIŻY@NEI l zw4zxów sPoRToWYol 50 sĄD okFĘ@WY w

ZARŻĄD REPREENTUJE KLUB
WYI'IAGANE

Brak

M ZMNĄTRŻ'

wr'ŹNośo ośjwlADc€li wou W ZAKRESIE PRAW I omwĄŻKów MA]ĄTKowYo]
lEsT wsńŁDaAłaNIE PREEsA t SKARBNIKA LUB DWóCH tNMYcH
UPowA^Iollf cH ctoNKóW 4RZĄDU'
E_A
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