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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
(rodzaj zadania publiczneqo"

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie
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(tytuł zadania publicznego)
w okresie od 02.09.2013r.
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URZĄD MIASTA PŁOCKA

do 30.11.2013r.

W FORMIE
ZADANIA PUBLlCZNEGOIWSPIERANIA
PUBLICZNEGO 1)

REALIZACJI ZADANIA

PRZEZ

Prezydenta Miasta Płocka
(organ administracji

publicznej)

składana na podstawie przepisów działu" rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferental9feFeRtóW1)3)
1) nazwa: Miejsko- Ludowy Uczniowski klub sportowy "Nadwiślanin"
2) forma prawna:"
()

stowarzyszenie

( ) fundacja

()

kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

()

spółdzielnia

(x) inna: Uczniowski Klub Sportowy

socjalna

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

31/1999

21.06.2002r.

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:"

5) nr NIP: 774-26-98-666 nr REGON: 611019630

6) adres:
miejscowość:

Płock ul.: Kostrogaj 17

dzielnica lub inna jednostka

pomocnicza:"

-

gmina: Płock powiat:" Płock
województwo:

mazowieckie

kod pocztowy: 09400 poczta: Płock
7) tel.: 502272

048 faks: 24367-43-97

e-mail: rwereszczaka@gmail.com
8) numer rachunku bankowego:

hUp:/! -

321500 1618 121610028948 0000

nazwa banku: KREDYT BANK S.A.
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych

do reprezentowania

oferentaloferentów1):

a) Rafał Wereszczaka
b) Sławomir Czerwiński

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy

jednostki

organizacyjnej

bezpośrednio

wykonującej

zadanie,

o którym mowa w ofercie:"

nie dotyczy

11) osoba upoważniona

do składania wyjaśnień

dotyczących

oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Rafał Wereszczaka tel. 502-272-048
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12} przedmiot działalności pożytku publicznego:

a} działalność nieodpłatna pożytku publicznego
-popularyzacja sportu w szczególności tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
-podnoszenie sprawności f"lZycznej i umysłowej dzieci i młodzieży
-integracja zawodników, trenerów i rodziców na terenie swojego działania
-promowanie miasta Płocka

b} działalność odpłatna pożytku publicznego
nie dotyczy

13} jeżeli oferent loferen6i1) prowadzi/pro'Nadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców nie dotyczy
b) przedmiot działalności gospodarczej

nie dotyczy

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

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie charakteru podczas
współzawodnictwa

sportowego, nawiązywanie nowych znajomości oraz kształtowanie

pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
2. Opis potrzeb

wskazujących

na konieczność

wykonania

zadania

publicznego,

opis ich

przyczyn oraz skutków
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Konieczność wychowania młodzieży w duchu sportowym, zajęcie czasu poświęconego na
treningi oraz zawody sportowe pozwoli na brak negatywnych zachowań, które we
współczesnych

czasach stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Obecnie sytuacja wielu

rodzin z dziećmi jest trudna - dlatego dzieci, które podejmą sportową walkę należy zachęcać do
uprawiania sportu poprzez tworzenie warunków, w których jest to możliwe. Środowiska
treningowego, wsparcia w udziale w rywalizacji sportowej. Treningu rozwijającego umiejętności
sportowe.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem zadania publicznego są dzieci w wieku od 7 do 12 lat (23 osoby). młodzież w wieku
od 13 do 18 lat (7 osób). Wszyscy są uczniami płockich szkół. Ponadto adresatem jest sześciu
dorosłych zawodników, zamieszkałych w Płocku, którzy biorą udział w drużynowych
rozgrywkach regionalnych (III liga mężczyzn).

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."!

nie dotyczy

5. Infonnacja,

czy w ciągu ostatnich

5 lat oferentl9feF8RGi1) otrzymał/GtFZymali1) dotację na

dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

I

.11)

nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
-popularyzacja tenisa stołowego w środowisku dzieci i młodzieży
-poprzez systematyczny trening podnoszenie sprawności fizycznej i techniki gry zawodników
-w rywalizacji drużynowej utrzymanie się w obecnej klasie rozgrywkowej
-w rywalizacji indywidualnej awans do turniejów Grand Prix Polski w poszczególnych kategoriach
wiekowych
-integracja sympatyków tenisa stołowego
-promocja miasta Płocka
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego
ZSEK w Płocku - trening i udział w zawodach
SP nr 20 w Płocku - trening i udział w zawodach
Województwo mazowieckie - udział w zawodach

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

12)

02.09 - 30.11.2013 r.- trening 3 x tygodniowo
02.09 - 30.11.2013 r. - udział w rozgrywkach drużynowych III ligi mężczyzn
Turnieje klasyfikacyjne Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego 01.09-30.11.2013r.:
2 wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne skrzatów (kat. wiekowa do 8 lat) - 3 uczestników
2 wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne żaków (kat. wiekowa do 10 lat) - 8 uczestników
2 wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne młodzików (kat. wiekowa do lat 12) -12 uczestników
2 wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne kadetów (kat. wiekowa do lat 14) - 4 uczestników
1 wojewódzki turnieje kwalifikacyjne juniorów (kat. wiekowa do lat 18) -7 uczestników
1 wojewódzki turnieje kwalifikacyjne senior - 5 uczestników
Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych - 4 drużyny
(2 dziewczęta i chłopcy w kat. do 10 lat i 2 w kategorii do 12 lat).

9. Harmonogram 13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.09.2013r.
Poszczególne

działania

w zakresie

do 30.11.2013r.

Terminy realizacji

Oferent

lub inny podmiot Odpowiedzialny

poszczególnych

działanie

w zakresie

działań

publicznego

IX-XI 2013r.

MLUKS .Nadwiślanin"

Płock

Treningi w wynajętej hali

IX-XI 2013r.

MLUKS ,Nadwiślanin'

Płock

Zakup sprzętu sportowego

IX-XI 2013r.

MLUKS .Nadwiślanin"

Płock

Wykup licencji zawodniczych

IX 2013r.

MLUKS ,Nadwiślanin'

Płock

Zatrudnienie trenera II klasy

IX - XI 2013 r.

MLUKS ,Nadwiślanin'

Płock

realizowanego
publicznego

zadania

14)

Udział w rozgrywkach

drużynowych

realizowanego

za

zadania

i indywidualnych

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publiczneqo'"
Udział w 10 Turniejach Klasyfikacyjnych Wojewódzkich w kat. senior, junior, kadet, młodzik, żak,
skrzat - minimum 1 zawodnik w pierwszej dziesiątce zawodów
Awans do półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski UKS-ów kat. żak i młodzik - miejsca 1-2 w

5

województwie mazowieckim
Drużynowo III liga mężczyzn miejsca 1-6

IV. Kalkulacja przewidywanych

kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.

1b

Rodzaj kosztów

II
o
ś

)

Ć

Koszt
jednos
tkowy
(w zł)

Rod
zaj
mia
ry

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego z finansowych
środków własnych,
środków
z innych źródeł, w tym
wpłat i opłat adresatów

5225

3800,56

1424,44

O

620

620

O

O

150

150

O

O

j
e
d
n
o
s
t
e
k
I

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

z tego do
pokrycia
z
wnioskow
anej
dotacji
(w zł)

zadania publicznego 17) (w
zł)

Koszty
merytoryczne 18) po
stronie MLUKS
"Nadwiślanin" Płock
19).

1) Udział w
rozgrywkach
drużynowych i
indywidualnych (10
WTK, 8 meczow III
ligi mężczyzn,
turniej UKS)
na koszty te
składają się
delegacje
samochodowe,
wpisowe, i
wyżywienie (diety)
w przypadku
dalszych wyjazdów
2) Wynajem sali
treningowej
3) Licencje
zawodnicze
- dorośli
- ur. po i w 1996 r
4) Zakup
materiałów do
treningu
piłeczki (a) 288 szt,
piłeczki (b) 432 szt.
okładziny
klej
5) wynagrodzenie
dla trenera
IV

Ogółem:

19

275

delega
cja
wpiso
we mł
wpiso
we snr

31

20

5

30

3

300

m-c

900

900

O

O

6
15

9
7,50

Sztuka
Sztuka

54
112,50

54
112,50

O
O

O
O

288
432
10
1

0,68
0,80
300
40

sztuka
sztuka
kplt.

195,84
345,60
1933,50
40

O
O

sztuka

195,84
345,60
3000
40

O

O
O
O
O

3

694

m-c

2082

1848

234

O

12724,94

10000

2724,94

O

1066,50
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2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana

kwota dotacji

2

Srodki finansowe własne 17)

3

Srodki finansowe z innych źródeł
w pkt. 3.1-3.3)11)

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania pubłlczneqo?'

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności:

10000 zł

78,92%

2670,94 zł 21,08%
ogółem (środki finansowe wymienione

O

zł

0%

O

zł

0%

O

zł

0%

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

5

członków)
Ogółem (środki

17)

O

wymienione

wolontariuszy

w pkt 1- 4)

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych"!
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

0%

O

zł
12670,94

0%

zł

100%

NIE DOTYCZY

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

Kwota
środków
(w zł)

zł

i praca społeczna

Termin rozpatrzenia w przypadku wniosków
(ofert)
nie rozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

normatywne zuźycie piłeczek do treningu - 200-250 sztuk I miesiąc; normatywne zużycie
okładzin 1 komplet na 3 miesiące

.

V.lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane

do wykorzystania

przy realizacji zadania publicznego22)

I Trener II klasy specjalizacja: tenis stołowy
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1)

przewidywane

do wykorzystania

przy realizacji zadaniaf"

Wyposażenie do gry w tenisa stołowego - stoły, , siatki, rakietki, płotki, stoliki sędziowskie,
numeratory

3. Dotychczasowe

doświadczenia

które z tych zadań realizowane

I Klub

w realizacji zadań publicznych

były we współpracy z administracją

podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
publiczną).

od 1999r. uczestniczy w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych na szczeblu

7

wojewódzkim

i ogólnopolskim,

również w organizacji

4.

Infonnacja,

posiada duże doświadczenie

w szkoleniu

zawodników

jak

otwartych turniejów tenisa stołowego w naszym mieście.

czy oferenUoferenoi1)

przewiduje( -ą) 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.

I

nie przewiduje

Oświadczam

(-y), że:

1) proponowane

zadanie

oferenta/oferentów

publiczne w całości mieści się w zakresie działalności

1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy

pobieranie/niepobieranie1)

3) oferenUoferenoj1) jest/są"

niniejszą ofertą do dnia 08.09.2013r.;

4) w zakresie

związanym

i przekazywaniem

pożytku publicznego

danych

związany(-Ri)
z otwartym

konkursem

osobowych,

a także wprowadzaniem

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne

ofert, w tym

oświadczenia

opłat od adresatów zadania;

z gromadzeniem,

przetwarzaniem

ich do systemów

informatycznych,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późno zm.);
5) oferenUoferenoi1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega( ją)1) z opłacaniem
z tytułu zobowiązań

podatkowych/składek

6) dane określone

w części I niniejszej

na ubezpieczenia

należności

społeczne";

oferty są zgodne z Krajo ••••
'ym Rejestrem

Sądowym/właściwą

ewidencją";
7) wszystkie

podane w ofercie oraz załącznikach

infonnacje

są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

MiejskO-Ludowy
"UczniOWski Klub Sportowy
NAOW'ŚLANfN"
PŁOCK
09-400 Plock, ul, Kowogaj •.
te l. 267-81-43
f€I- -.. , ~. n<:111 NIP 774-26-98-666

Sa

(podpis

O

lub podpisy sób uważnionych
do składania oświadcz ń woli w imieniu
oferenta/oferentów 1)
Data

07 sierpnia 2013 r.

.

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencjf'?
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 oferty25)

Adnotacje urzędowe"!
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