
Departament Promocj i,Ed ukacj i, Kultury ,

Sportu i Turystyki

w Kielcach

Ucz owski Miedzyszkolny Klub Sportowy "l ak" w zwiazku z orqanizacja

59 Ind ywid ualn ych i Druzynowych Mistrzostw Polski Sen ior6w i Seniorek w Judo w

Kielcach zwraca sie Z prosba 0 rozpatrzenie oferty na w/w zawody w trybie

pozakonkursowym.

W przeszlosci w 1991r odbyl sie turniej kobiet natomiast jeszcze nigdy kluby z terenu

wojew6dztwa swietokrzyskieqo nie orqanizowaly turnieju mezczyzn oraz zawod6w

drutynowych. Nadmieniamy, is turniej te n rna bardzo duze zna czenie promocyjne

i wychowawcze dla dyscypliny .

Prosimy 0 pozylywne rozpzlrzenie naszej prosby.

PREZESUM".Kielce I?/ 0 (), I~
Ma irfr{(aryv



Z Zalacznik do ogloszenia konkursu ofert na realizacje
aadan publicznych z zakresu nauki, edukacji, oswiaty
j wycbowania w 2014 roku

OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

data i miejsce zjozenia oferty
(wypetnia organ administracji publicznej)

OFERTAlOFERTA WSP6LNA"

ORGANIZACJI POZARZI\DOWEJ(-YCH)( PODMIOTU(-6W), 0 KT6RYM(-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 0 DZIAlALNOSCI POZYTKU

PUBLlCZNEGO I 0 WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)"

REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

Z zakresu sportu -impreza og61nopolska
(rodzaj zadania publiczneqo)"

59 Indywidualne i Druzynowe
Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior6w w Judo.

(tytut zadania publicznego)

W okresie ad 24.04.2015r do 26.04.2015r

W FORMIE
WSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

przez

WOJEW6DZTWO SWIE;TOKRZYSKIE

sktadana na pod stawie przepis6w dzialu II rozdzfatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 3 r.
o dziatalncsci poi:ytku publicznego i 0 wolontariacie



I. Dane oferenta/oferent6w1).3)

1. nazwa: Uczniowski Mi~dzyszk olny Ktub Sportowy ~Zak"

2. fanna prawna:" (zaznaczyc .x" we wlasciwej kratce)

stowarzyszenie x tundacja

koscielna osoba prawna koscie lna jednostka organizacyjna

spoldzie lnia socjalna inna ... .... ... .... .. ... ... .. ... .... .. ... . . . .. . . . .

3. numerw Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewloencji: "

ewidencja Prezydenta Miasta Kielc poz. 23

4. data wpisu, rejestracji lub utworzerua:" Decyzja nr 3/2000 z dnia 05.02.2000r

5 nr NIP 657 2388505 nr REGON 29236930

6. adres:

miejscowosc: Kielce ulica: Pres ta 57

dzielnica lub inna jednostka pomccnicza :" .................... .......... ....... ..... ,.... .... ..... .. .. ....... ..

gmina: Kielce powiat:" Kielce

wojew6dztwo: swietokrzyskie

ked pocztowy: 25-385 poczta: Kielce

7. tel.: 41 361 1028 fax: 4 1 361 1028

e-mail: biuro@msos.kielce.pl http:// ... ... .. ....... ... .. . . .. ................. . ..... . . . . .. .

B. nr rachunku bankowego: 32 2030 0045 1110 0000 0269 2540

nazwa banku: BGZ SA Oddzial w Kielcach

9. Nazwiska i imiona os6b upowai:nionych do reprezentowania oferenta/oferent6w: 1)

a. Malgorzata Karys -Prezes
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b. Rafat Sekowski - Sekretarz

10. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuiace] zadanie.

o kt6rym mowa W otercie:"

UMKS .Zak" ul. Prosta 57, 25-385 Kielce , lel.Q-41 3611028

11 . osoba upowazniona do sktadania wyjasnieri dotyczacych ofe rty (irnie i nazwisko oraz nr tel.

kontaktowego) Malgorzala Karys lei: 604973540

12. przedmiot dziatalncsci po.i:ytku publicznego:

a. dzialalnosc nieodptatna poi:ytku pUblicznego

Dziatalnosc w zakresie kultury fizycznej- prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i

mfod ziei:y w takich sekcj ach sportowych jak : judo, pilka reczna , kulturystyka

b. dziatalnosc odplatna poZytku publlczneqo

.....................................................................................................................

13. jei:eli oterent/oferenci " prowadzi/prowadzq1) dzialalnosc gospodarcza

a. numer wpisu do rejestru przedsiebiorccw. nie dotyczy

przedmlot dzialalncsci gospodarczej : nie dotyczy

b.

......................................................... .............................. ......... ............... .

II,
Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu admin istracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

Zgod nie z ustawa z dnia 7 kwietnia Prawo 0 stowarzyszeniach (Dz.U z 2oo1r, Nr 79 , poz 855 z

pozn . zm) oraz zgodni e ze Statutem UMKS ft2 ak- dla waznosci oswiadczen w zakresie praw,

podejmowania zobowiqzari majqtkowych oraz udzielania pelnomocnictw wymagane sa podpisy

dw6ch os6b sposrod nastepulacych: preze sa sekretarza oraz upowaznionego czlo nka Zarzadu .

III, SzczegOtowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji:

1. Kr6tka charakterystyka zadania publ icznego:

3



Organizacja Indywidualnych i Drui:ynowych Mistrzostw Polski Sen iorek i Sen ior6w w Judo.

Najwai:niejsze zawody og61nopolskie w grupie wiekowej seniora . w ktorych startowac beda

naj lepsi zawodnicy z caeqo kraju oraz 5 zawodnik6w z naszeg o wojew6dztwa .

2. Opis potrzeb wskazu iacych na konlecznosc wykonania zadania pub licznego, opis ich przyczyn
oraz skutkow

Z powodu dUiego zainteresowania dzieci i mtodziezy w naszym wojew6dztwie dyscyplina judo

UMKS 2 ak- chciafby goscic najlepszych sen ior6w uprawiaiacych judo w Polsce co w

przysztosci bedzie miafo znaczacy wptyw na jeszcze wieksza popularyzacje dyscypl iny w

wojew6dztwie. Pozyskanie nowych zawodn ik6w oraz ewentualn ie kibic6w czy nawet

sponsor6w beczie mlec w przyszjosci wptyw na funkcjonowan ie judo w naszym wojew6dztwie.

Wai:nC\ rzecza jest r6wn iei zaprezentowanie ofimpijczyk6w z dyscypliny judo . kt6rzy po raz

kofejny powatcza 0 kwalifikacje olimpijskie.

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

Zadanie kierowane jest do zawodnik6w judo w wieku 18-24 lata. PJanowana Ji czba os6b

korzystajacych z dota cji to 350 zawodnik6w.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dota cj i inwestycji zwtazanycn z real izacia zadania
publiczneqo, w szczeqolnoscl ze wskazaniem , w jaki spos6b przyczy ni sle to do podwyzszenia
standa rdu rea lizacji zadania11)

5. Informacja , czy w ciqgu ostatnich 5 lat oterent/oterenc!" otrzymat(-fi) dotacje na dofinansowanie
inwestycji zwiazan ych z rea lizacjq zadania publicznego z podan iem inwestycj i, kt6re zostaty
dofinansowane, organu, kt6 ry udzlelil dofinansowan ia oraz daty otrzyma nia dotacji111

6 . Zakladane cele realizacji zadania publ iczn ego oraz spos6b icn realizacji

Zakladam y, ze uczestnicy Mistrzostw Polsk Se nior6w :

- zapewnia duze em ocje sportowe

- ~C\ dobrze zmotywowani do dalszego uczestn ietwa w rywahzacji sportowej

- zintegrujq sie z ze swoja gruP<:t sympatyk6w

- sposrod siebie wytoniC\ przysztych reprezentantow kraju na ME , MS. 19rzyska

Ol impijskie

Ucz estnicy pcznaje region swietokrzyski i srodowisko jude z naszego wojew6dztwa .
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7. Miejsce rea lizacji zadania publicznego

Ha la Legion6w ul. Boczna 15, Kie lce

6. Opis poszczeqolnych dziatari w zakresie realizacji zadania publiczneqo!"

- wynajem oblektu- miejsca na orqa nizac ie zawod6w

- zapewnienie opieki medycznej

- przygotowanie areny sportowej(rozlozenie pola walki, rruejsc dla obstugi sedzicwskiej .

medycznej. zegar6w itp .)

- zakwaterowanie uczestnik6w, trener6w i seozlow

- we ryfikacja i losowanie

- przeprowadzenie turnieju

- dekoracja zwyc1F:zc6ww poszczeg61nych kategoriach wagowych

- rozliczen ie zadania i przygotowanie sprawozda nia z wykonania zadania

- zfozenie sprawozda nia do urzedu Marszatkowskiego

9. Harmonoqram? '

Zadanie publiczne realizowane W okresie od dnia podpisania umowy do 30.04 .2015

Poszczeg61ne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot

realizowanego zadania pubuczneqo' " poszczeg61nych odpowiedzialny za dzjalame w zakrese
dzi~an realizowaneoo zadania Dubliczneao

- rozeznan ie cenowe i obiektowe w Kwiecien 2015 UMKS .Zak" Kie lce
zakresie miejsca na turniej

- zam6wienie opiek i medycznej i na
Kwiecien 2015

turn iej

• podpisanie umowy na orqanizacje
obiekty sportowe Kwiecien 20 15

- podpisanie umowy na transport maty Kwiecien 20 15

- zamieszczenie komunikatu Kwiecien 2015
organizacyj neg o na stronie
internetowej

- przygotowanie hali do rozegrania
23.04.2015

zawod6w

- czas trwania zawod6w 24-26 .04. 2015

- roz liczen ie i przygotowanie do 30.04.2015
sprawozdania z wykonania zadania

- ztczenie sprawozdania do Urzedu 30 .04 .2015 r
Marszalkowskiego

1 Zaklada ne rezuttaty reatizacji zadania pUblicznego 15
)
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Zaktadamy, ze uczestnicy turnieju

- zdobeda nowe doswiadczenie sportowe

- w przysztosci poszerza umiejetnosci techn iczne z zakresu judo

- beda dobrze zmotywowani do uczestnictwa w rywalizacji sportowej

Wszystkie te osiaqniecia przyczynia sle w przysztosci do popularyzacji dyscypliny sportowej judo

w naszym wojew6dztwie co w znaczacy spos6b wplynie na wysokosc naboru w klubach

sport owych. W efekcie dzialania te sprzyjaj ct obnizeniu agresj i ws rod dzieci i mtodztezy szkolnej,

zapobieganiu patologiom spofecznym atkohotizm. narkomania itp.

I Kalkulacja przewidywanych k05zt6w realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj kosztow:

z tego z

" finansowych xcszt ec
l. srodkOw pokrycia z

1 ! e- wtasnydl. .."""• K=t z tego do $rodkOw z
~..e

~
E pokrycia z innych trOdet,

'" Rodzaj koszt6w '8)
.~ 0 " calkowity

wnioskowanej wtym wplat i
tym pracy

< " (w zf) spolecznej::l ~ 11 dolacji (w zf) 'platg ~ acresetow czlonkOwi

~
wolontariuszy

zadania (w zl)
~ PUble~olll

Koszty
1. merytoryczne 18)

og6Ie m, wtyml9):

1. Wynajem hali na
3 500,- dni 1500.- 1500,- 0 0

zawody

2. Spiker 1 1000,- os 1000,- 0 1000,- 0

3. Obsfuga techniczna 6 500,- os 4000.- 0 - 0 4000.-

4.. Opieka medyczna 3 2500,- os 2500 ,- 2000,- 500.- 0

Nagrody
5 indywidualne kpl 62,50 kpl 5 500,- 1 500,- 4000,- 0

pucharydladrutyn

6. Obsluga lnrerretowa
3 1000,- dni 3000,- 1000 2000,- 0

turnicju, kersystem

7. Sedziowic tabfic 6 167,50 dni 1500 0 1500 0

Koszty obstugi20)

zadaniapubl., W
2. tymkoszty

administrac.
og6tem, Wtym'9):
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,-

Opracowanie i

11. rozliczenie
1 400,- 400,· a a 400,-merytoryczne as

wniosku

21. Ks;WOWY 1 500,- as 500,- a a 500,-

lnnekoszty . w
tym koszty

3. wypcsazenia i
P<Omex;I og6lem,
wtym' :

11 Materiaty
1000 0,30,- szt 300,· a 300,- apromocyjne

21 Ogloszenie w
1 1 sz! 200,- a 200 ,- apl'asie

lakwaterowanie
31 ~i6wi 110 0,- as 7320,- a 7320,- a

deJegat6YI PZJudo

OG6t.EM 27720,- 6000,- 16 820,- 4900,-
.

2. Przewidywane i:r6dla finansowania zad ania publicznego

1/. Wnioskowana kwota dotacj 6 OOOz! 21,65%

21. Srodki finansowe wtasnet 1) 16820 zl 60,68%

3/ .
Srodki finansowe z innych i r6delog6lem (srcdki finansowe wym. w pkt 3.1- .......... .zl ...... .%3.3)111

" wptaty i oplaty adresat6w zadania pubuczneqo' " .. . ... .. ...zl ...... .%

aa
srcdki finansowez innych tr6del pubJicznych (w szczeg6lnosci: dotacji z
budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu teryt., funouszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych'1) ...... ... zl .... .. .%

aa pozostaie'" ... .. . ... zl .......%

4/. Wldad 05000wy (w tym swiadczema wolontariuszy i praca spoleczna 4 90021 17,68%
cztonk6w)

5/. Og6tem ('rodki wymlenlone w pkt 1-4) 27720 zl 100%

3. Finansowe srodki z innych zrcdet publicznych21
)

Informacja 0 tym, czy wniosek
Nazwa organu adminislracji Kwota srodk6w (oferta) 0 przyznanie Stodk6w Termin rozpatrzenia - w przypadku
publicznej tub innej jednostki

(w zJ) zosta/(-a) rozpatrzony (-a) wniosk6w (ofert) nierozpalrzonych
sektora finans6w publicznych pozytywnie, czy let n~~7~\at(.a) doczasu zlozenta niniejszej oferty

. ieszcze rozcamon -a

TAKlNIE11

TAKlNIE')

Uwag i, kt6re moca miec znaczenie przv ocenie kosztorvsu:
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v. Inne wybrane infonnacje dotyczqce zadania publicznego

1. Za soby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacj i zadania pUblicznego22
)

Zarzad klubu, nauczyciele prowadzqcy zajecia w naszej sekcji , sympatycy, rodzice , zawodnicy.
.

2. Zasoby rzeczowe ote renta/oferentow" przewidywane do wykorzystania przy realizacj i
zadanta' "

Sprzet sportowy : maty, ksero orukarka. prezes klubu-opracowanie merytoryczne oferty i
sprawozdania, sekretarz klubu - obstuga ksi~gowa zadania

3. Ootychczasowe doswiadczenia w realizacji zad ari publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem , kt6re z tych zadan realizowane byty we wsp6Jpracy z adrninistracia pubhczna )

Klub dziata od 1978r organizujqc wiele akcji szkoleniowych dla swoich sekcji sportowych
Kilkakrotnie klub organizowal zawody sportowe 0 zasiequ wojewodzkim i oqclnopolskjm
samodzielnie oraz we wsp6lpracy z Urzedem Marszatkowskim - Departamentem Sportu,
Kuratorium Oswiaty, urzedem Miasta , SWi~tokrzyskim Okreqowym Zwiazkiem Sportowym ,
Swietokrzyska Federacja Sportu, Polskim Zwiazkiem Judo , Szko lnym Zwiazkiem Sportowym.

4. Inforrn acja 0 tym, czy oferent/oferenci " przewid ujef-a) zlecac realizacie zadania publicznego
w trybie , 0 kt6rym mowa wart. 16 ust , 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, 0 dzialalnosci
pozytku pUblicznego j wolontari acic

Nie planujcmy zlecac zadania

Oswiadczam(-my), ze :

1) proponowanc zadanie publiczne w calosci rniesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku
publicznego oferenta/efereAtow1);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) optat od adresat6w
zadania;

3) ofercnUoferenei1)jesUSft1)zwiazanyf-ni) niniejsza oterta do dn ia 30 .04.2015r;

4) w zakresie zwtazanym z otwartym konkursem ofcrt. w tym z gromadzeniem ,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do
system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycza, z~oi:}1y stos owne
oswiadczenia, zgodnie z ustewa z dn ia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ;

5) oferent/efereei" skladajacy niniejsza ote rte nie zalega(-jet)/zalega( jq )' ) z optacaniem
naleznosci z tytu~u zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoteczne1);

6) dane okrestone W czesci I niniejszej oferty Set zgodne z KrejewYFfl Rejestrcm.
Sd I I' · idencia"~ ovvyn I w asciwq eWI encja ;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatacznikach informacje Set zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym

... :.; . .i" , .

<
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PREZES

tUMm-KIe
Y<-Q,,\,W

Ma ](a 1

··· ·············:»Jf ;;:·············· ···
(pod pis osoby upowa.i:nionej lub podpisy os6b

upowa.i:nionych do skladania oswtaoczen woli w imieni u
oferenta/oferent6w11)

Data )J.:P~ £.e.{tf.u u

Zalaczniki ;

1) Kepia aktualnego odpisu z Krajowego RejcstFli SqSQVo'ogo, innego r&j8stR.ll ub ewidencji 2
• 1;

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladejacych orerte wspolna nit:
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciweqo rejestru - dokument
potwierdzajqcy upowamienia do dziatania w imieniu oferenta(-6w ).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urz~owe25)
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