
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z
DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO l O WOLONTARIACIE

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536)1',

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w różnych sportach, na poszczególnych

szczeblach rozgrywek, prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe ,w pierwszym półroczu

2015 roku.

Popularyzacja piłki siatkowej i promocja Siemianowic Śląskich w regionie

poprzez udział w turnieju kwalifikacyjnym o wejście do II Ligi Męskiej

w siatkówce w kategorii Seniorów,

organizowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 14.05.2015r. Do 30.05.2015r.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

l. Dane oferenta

1) nazwa: MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ MICHAŁKOWICE"

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:51 16/2/2004

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6' 19.12.1995r.

5) nr NIP: 643-41-14-048 nr REGON: 272787845

6) adres:

miejscowość: SIEMIANOWICE ŚL. ul. PRZYJAŹNI 28
powiat SIEMIANOWICE ŚL. województwo ŚLĄSKIE
kod pocztowy:41-103 poczta: SIEMIANOWICE ŚL.

7) tel.: 602491612 faks:

e-mail: http://

8) numer rachunku bankowego: 93 1050 1357 1000 0022 8097 2601

nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

a) PREZES - WIESŁAW MARCINKOWSKI
b) W-CE PREZES - RAFAŁ BEDNARCZYK
c) SEKRETARZ-ALAN POLOK

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:9'

miejscowość: SIEMIANOWICE ŚL. ul. PRZYJAŹNI 28
powiat SIEMIANOWICE ŚL. województwo ŚLĄSKIE
kod pocztowy:41-103 poczta: SIEMIANOWICE ŚL. tel.602491612

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Wiesław Marcinkowski 602491612

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu
-Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
- uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego ich sprawności
fizycznej i umysłowej



- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
- organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu

b) działalność odpłatna pożytku publicznego: NIE DOTYCZY

13) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot działalności gospodarczej NIE DOTYCZY

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

z przytoczeniem podstawy prawnej101 NIE DOTYCZY

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego:

W ramach popularyzacji piłki siatkowej oraz promocji naszego miasta w regionie seniorska
drużyna siatkarzy MUKS Michałkowice wexmie udział w 3-dniowym turnieju o awans
do II Ligi Męskiej w siatkówce, w dniach 15-17 maja 2015r.. w Rozprzy (woj. łódzkie).

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków:

- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnbictwo w imprezach sportowych;
- promocja Siemianowic Śląskich w regionie poprzez udział naszego zespołu w turnieju

o awans do II ligi, w którym udział wezmą zespoły z różnych regionów Polski,
- promowanie siatkówki jako dyscypliny w czasie meczów wyjazdowych,
- zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu (siatkówki) w związku z sukcesami

odnoszonymi przez drużynę seniorów (awans do II ligi),
- zaszczepienie u wychowanków zdrowego stylu życia, poszanowania zasad „fair play"

na boisku i w życiu.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego:

- adresatami zadania są zawodnicy trenujący i grający w kategorii seniorów
-11 zawodników + 1 trener.
- adresatami zadania są również kibice piłki siatkowej ze środowiska lokalnego i nie tylko

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.111

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:

- Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców miasta.
- Promocja Siemianowic Śląskich w regionie i poza jego granicami poprzez udział w turnieju

kwalifikacyjnym.
- Zajęcie jak najwyższego miejsca w turnieju o awans do II Ligi męskiej seniorów w siatkówce
— Umożliwienie utalentowanym zawodnikom prawidłowego rozwoju fizycznego

i intelektualnego.
- Zaszczepienie u wychowanków zdrowego stylu życia, poszanowania zasad „fair play"

na boisku i w życiu.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego :

Zadanie będzie realizowane na terenie miejscowości Rozprza w województwie łódzkim

w dniach 15-17.maja 2015r.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12':

Zadanie będzie realizowane w okresie 14 - 30 maja 2015r. Drużyna seniorów MUKS

„Michałkowice" weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym o awans do II ligi siatkarskiej.

Turniej odbędzie się w Rozprzy (województwo łódzkie) i oprócz MUKS Michałkowice

i gospodarzy - LUMKS Kasztelan Rozprza udział wezmą zespoły: TS Lisowiak Lisków

oraz Neobus Niebylec. Przed wyjazdem w czwartek (14 maja) odbędzie się odprawa

zawodników, podczas której trener przekaże założenia na turniej. 15 maja (piątek) siatkarze

wyjadą do Rozprzy, gdzie wieczorem zagrają pierwsze spotkanie z zespołem Lisowiak

Lisków. W związku z wyjazdem konieczne jest opłacenie usługi transportowej - koszt

wyjazdu ustalony z przewoźnikiem to 550 złotych za cały turniej.

Po piąkowym oraz sobotnim meczu zawodnicy będą nocować w okolicach Rozprzy.

Koszt noclegu przez weekend to ok. 100 zł za osobę. Zawodnikom musimy zapewnić

również wyżywienie na czas turnieju - to koszt ok. 70 zł za osobę. W sobotę nasz zespół

zagra z Neobusem Niebylec, a w niedzielę z gospodarzami turnieju z Rozprzy.

Podczas meczów zespół prowadzić będzie - w ramach wolontariatu - wykwalifikowany

trener (3 mecze po ok. 3 godziny, co daje 9 h po ok. 50 zł / h).

Po turnieju w niedzielę wracamy do Siemianowic Śląskich, w kolejnym tygodniu odbędzie się

roztrenowanie oraz analiza występu w Rozprzy, a także rozliczenie wyjazdu i przygotowanie

sprawozdania.



9. Harmonogram131

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14.05.2015r. Do 30.05.2015r.

Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego141

Terminy realizacji

poszczególnych

działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Przygotowanie do wyjazdu,

odprawa

Transport na turniej

Noclegi 12 osób

Wyżywienie 12 osób

Prowadzenie drużyny w czasie

turnieju

Powrót do Siemianowic Śląskich

Roztrenowanie, analiza występu

w turnieju w Rozprzy

Rozliczenie wyjazdu

14 maja 2015 r.

15 maja 2015

15-17 maja 2015

15-17 maja 2015

15-17 maja 2015

17 maja 2015

18-22 maja 2015

18-30 maja 2015

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

MUKS MICHAŁKOWICE

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego151

Rozegranie 3 meczów w turnieju o awans do II Ligi męskiej seniorów w siatkówce

Zajęcie jak najwyższego miejsca w turnieju o awans do II Ligi męskiej seniorów w siatkówce.

Promowanie siatkówki jako dyscypliny oraz miasta w czasie turnieju.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
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2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1
2

3

3.1

3.2

3.3

4
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Wnioskowana kwota dotacji

Środki finansowe własne17'

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3)17'

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17'
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacjez
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17'

pozostałe17'
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków)

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

950,00 zł

1640,00 zł

Ozł

Ozł

Ozł

Ozł

450,00 zł

3040,00 zł

31,25%

53,95 %

0%

0%

0%

0%

14,8 %

100%



3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21'

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)

NIE

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

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22'

INSTRUKTOR - mgr WIESŁAW MARCINKOWSKI - NAUCZYCIEL W GIMNAZJUM NR 2 - instruktor
piłki siatkowej - nr legitymacji instruktorskiej 129/K/2003, nr licencji instruktorskiej 156/02

Trener Bartłomiej Chmiel

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23'

10 piłek, 2 komplety koszulek i spodenek.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

MLIKS „MICHAŁKOWICE" działa od 1995 roku prowadząc szkolenie dzieci i młodzieży z
sukcesami: IV miejsce w Mistrzostwach Śląska Młodzików i III miejsce w Mistrzostwach Śląska
Młodzików w Siatkówce Plażowej. Dwukrotnie nasi zawodnicy zdobywali też IV miejsce w
Województwie Śląskim reprezentując najpierw ZSTiO MERITUM (rocznik 1987) i Gimnazjum nr 2
(rocznik 1991).
W sezonie 2004/2005 nasz wychowanek junior Maciej Kałuża zwolniony właśnie do MOS Będzin
zdobył z drużyną zloty medal MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW i grał w II ligowej drużynie.
W sezonie 2013/2014 nasza zawodniczka Paulina Wojtuch wypożyczona do zespołu MOSiR
Mysłowice zdobyła z nim w konkurencji juniorek złoty medal Mistrzostw Śląska Juniorek i VI
miejsce w MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIOREK oraz awans do II LIGI ( drugim trenerem w
obu zespołach był nasz trener młodziczek Alan Polok)
Nasz klub od 2000 roku otrzymuje dotacje na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w piłce
siatkowej. Dotację wykorzystywaliśmy zgodnie z umową i rozliczaliśmy się prawidłowo.

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.

NIE DOTYCZY.



Oświadczam (-y), ŻE:
1) proponowane zadanie publiczne w cafcfci mieści sęw zakresie działalności póytku publicznego oferenta;
2) w ramach skbdanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;
3) oferent jest zwązany niniejs^oferądo dnia .3C-.O.X..2015;
4) w zakresie zwianym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których
te dane dotycaą zfcżjły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z póin. zm.);
5) oferent składamy niniejs^oferęnie zalega z opłacaniem naleaiefci z tytułu zobowązaipodatkowych oraz składek na
ubezpieczenia spdeczne ;
6) dane okralone w c^d I niniejszej oferty sązgodne z wfcśaw^ewidencą";
7) wszystkie podane w ofercie oraz żarnikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

P--R--E Z E v3
MUKS „MICHAŁKOWICE"

Wiesław Marcinkoux::i

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczaiwoli w imieniu
oferenta)

..2015r.

Za^zniki:
.—Ł,—Oświadczenie o braku zobowqańfinansowych wobec Gminy SicmianowiccSĄskic.—

l 2. rfavinHnjr»nift n nrpgiilrnroniii Tr»hmifipaiufr>hpr PrpTyHpnta Mia<:ta jakn naH7r»ni nafi sł
—-^—Qaviadczenie,że wynagrodzenie trenerów nie jest wygę od wynikąpego z kalkulacji kosztó

-4—Oświadczenie.a wynagrodzenie nie przekracza 3 krotnego wynagrodzenia w sektorze.—

Poświadczenie złćenia oferty25'

Adnotacje urądowe2


