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ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Powiat Prudnicki
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisÓw działu ll rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie



I

l. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Międzyszkolny Klub Spońowy,, Smyk ''

2) forma prawna:o)

(X ) stowarzYszenie

( ) kościelna osoba prawna

( ) spÓłdzielnia socjalna

( ) fundacja

( ) koŚcielna jednostka organizacyjna

( ) inna...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestze lub ewidencji:s)

00001 54793

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:t) 12.03'2003 r'

5) nr NlP. 7551621440 nr REGON:531351145

6) adres:

miejscowość: Prudnik ul.: Rynek 1

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Prudnik Powiat:8) Prudnicki

wojewodztwo:OPolskie

kod pocztowyĄB-2}) poczta: Prudnik

7) tel.: 697745011..... faks: brak'....'..

e-mail: . szezepanskiiacek@teria pl . http:// brak

B) numer rachunku bankowego: 49 8905 OOO0 2000 0020 5694 0001

nazwa banku: Bank SpÓłdzielczy w Prudniku

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentÓw1):

a) Jacek Szczepański
b) Sławomir Hajdecki

10) nazwa, adres itele^fon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonującej zadanie'

o ńtory' mowa w ofercie:g)

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

kontaktowego)

Jacek Szczepański tel. 697 745 011

'l2) przedmiot działalnoŚci pozytku publicznego:

al oziałatnosc nieodpłatna pożytku publicznego
a) P|anowanie, organizowanie i prowadźenie szkolenia dzieci i młodziezy w zakresie koszykowki'

b) Udział w zawodach spońowych.
c) Podnoszeni" rpr"ńnóscifizyczne1i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu

Prudnickiego
d) Promowanie Powiatu prudnickiego



b) działalnośc odpłatna pozytku publicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą') działalnoŚc gospodarczą:
a) numerwpisu do rejestru przedsiębiorcow...
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

Na podstawie statutu

lll. Szczegółowy zakres Eeczory zadania publicznego proponowanego do realizacji

ll. tnformacja o sposobie reprez"entacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej'"'

1. Krótka charakterystvka zadania publi
Klub będzie planował, organizował iprowadził zĄęcia spońowe zzakresu koszykÓwkiw kilku grupach

W zalezności od wieku zĄęcia odbywać się będą 2 do 4 razy w tygodniu. ZĄęcia prowadzone będą

przez trenerow i nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem.

obecnie klub wspiera merytorycznie i organizacyjnie działalnośc klasy spońowejwchodzącej w skład

Zespołu SzkÓł Rolniczych w Prudniku.

Zadaniem klubu będzie rozwt1anie umiejętnoŚci gry w koszykÓwkę oraz wszechstronny rozwÓj

sprawnoŚci fizy cznĄ ćwiczących.

Przewidujemy udział druzyn w zawodach sportowych / liga , turnieje , sparingi/ .

Zadaniem naszym jest i będzie spopularyzowanie tej dyscypliny na terenie naszego Powiatu oraz
zainteresowac nią jak największejliczby dzieci i młodziezy'

2. opis potrzeb wskazujących na koniecznośó wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutków
Jednym z nĄwaŻniejszych zadań pracy z młodzieŻąjest jej wszechstronny rozwÓj pod względem

fizycznym i intelektualnym .Przez spoń rozwija się te cechy. Zagospodarowanie czasu wolnego jest

istotnym elementem zapobiegającym złym zachowaniom i patologiom społecznym. Prudnik jest

okreŚlany jako centrum koszykÓwki na opolszczyŹnie ijednym z najlepszych oŚrodkÓw szkolenia

młodziezy w Polsce co zapewne sprzyja promocji powiatu' Dzięki temu do Prudnika przyjeŻdŻa

młodzieŻ chcąca trenowaĆ i uczyc się między innymi w klasie spońowej.

Zapewnienie odpowiednich warunki do uprawiania tej dyscypliny spońu jest podstawowym celem
naszego klubu a to mozemy uzyskaÓ jedynie przez odpowiednie wsparcie ze strony Powiatu.



ffi powiecie prudnickim , wwieku od 10 do 18 lat

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycjizwiązanych zrealizacjązadania publicznego,

w szczeqolnoŚci ze wśkazaniem w jaki sposob przyczyni się to do podwyŻszenia standardu realizacji

zadania.Tll

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na

dofinansowanie inwestyĄi-związanych z realizai1ą zadania publicznego z podaniem. inwestycji, ktore

zostały dofinansowane,-oiganu ktory udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji . "'

Nie dotyczy

6' Zakładane cele reaI zadania oraz ich realizacii
zeniesprawnościogolnejwŚrÓddzieciimłodziezy.

Wzrost zdrowotnoŚci dzieci i młodziezy cwiczącej w klubie.

Podniesienie umiejętnoŚci gry w koszykówkę.

Zaproponowanie jak największej iloŚci dzieci i młodziezy uprawianie koszykowkijako dyscypliny

sportowej.

Przedstawienie dzieciom i młodziezy oferty spońowejw szerokim tego słowa znaczeniu jako

alternatywę innym nie zawsze zdrowym zainteresowaniom'

osiągnięcie jak najlepszych wynikow spońowych .

Promocja Powiatu Prudnickiego

Hala spońowa oSiR w Prudniku

Sala ZSR w Prudniku

Sala ZSO w Prudniku



działań w zakresie
a ionego planu pracy przez trenerÓw i

zatwierdzon ego przez zarząd klu bu.

Planujemy czterY gruPY wiekowe :

Młodzicy młodsi ' młodzicy , kadeci ijuniorzy'

Planujemy zaproponowac prace w Ww grupach trenerom: posiadającym kwalifikacje do szkolenia

spońowego.

llośc dnitreningowych będzie zaleŻała od wieku i zaawansowania druŻyn'

Planujemy w dalszym ciągu wspieraĆ klasę sportową w ZSR w Prudniku w zakresie szkolenia

merytorycznego jak i pod względem organizacy]nym'

9. Harmonogramtt)

ffianeWokresieoddniapodpisaniaumoWydo30.06.2014r.
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Poszczegolne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznegola)

Do 30.06.2014r.Prowadzenie księgowości

Transpoń

Delegacje sędziowskie

Udział w rozgrywkach spońowych

Artykułu konsumpcyjne

Zakup sprzętu spońowe go

Puchary, nagrodY, dYPlomY

10. Za*adan e rezu ltaty real izacj i zad an ia pu bl icznegol s)

ział w treningach i zawodach

spońowych.

osiągnięcie wysokiego poziomu spońowego i techniki gry w koszykowkę'

Ząęciejak najlepszych lokat w rozgrywkach ligowych i turniejach'

Podniesienie ogolnej sprawnoŚci fizycznĄ i kondycji spońowej'

Nabycie nawykow wspołzycia w 9rupie , pomagania sobie nawzajem i radzenia sobie z trudnościami'

PostawieniesobieokreŚlonegoceluiprzezambitnąpracęosiągnięciejego'

Godne reprezentowanie powiatu prudnickiego na arenach sportowych i poza nimi'

lV'KalkulacjaprzewidywanychkosztówreaIizacjizadaniapublicznego



1' Kosztorys ze względu na rodzai kosztów:

p
Rodzaj kosztów llośc

jednos
tek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego do
pokrycia
z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

zlego z
finansowych
środków
własnych'
środkÓw
z innych Źródeł ,

w tym wpłat i
opłat adresatów
zadania
publicznegolT) (w
zł)

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

KosztY 
18)

merytoryczne
po stronie
... (nazwa

oferenta)1s):
1) zgłoszenia i

licencje
2)........

s00.- s00.-
il

Koszty obsługi20)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
...(nanłtł
UJerenta)
1księgowośĆ
2) Transpoń

4000.-
Ż2 500.- 4000.-

22 500.
ilt

lnne koszty, w
tym koszty
wyposażenia i

promocji po
stronie ... (nazwa

19)
Ule re nta) :

1) ańykuły
konsumpcyjne
2) zakup sprzętu
Spońowego
3)dyplomy
puchary

3000.-

4500.-

s00.-

2000.-

1500.-

1000.-

3000.-

500.-

I ogółem:
35 000.- 3500.- 31 500.-

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
3500 zł 10%

2 Śroot<i finansowe własne")
31 500 zł 90%

3 ffichŻrodełogołem(ŚrodkifinansoweWymienione
w pkt.3.1-3.3)11)

.zł ...%

3.1 wpłaty i opłaty ad resatow zadania publicznego''
'. zł ..%

3.2 Środklflnanśowe z innych żrÓdeł publicznych (w szczegolności: dotacje
z budżetu państwa lub budzetu jednostki Samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) "

..zł ...%



Wkład osobowy (w tym swjadczenia wolonta
członkow
ogołem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

zł o/
. .. /o

rlUSZy l praca społeczna
zł %

35 000zł 100%

Nazwa organu admlnistracli
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

3. Finansowe środkiz innych Źródeł publicznychz1)

Kwota Środkow
(w zł1

nrnielszel oferty

TAK/NIE

uwa01, kto1e mooa m1eĆ Znaczen:e p1zv ocen e kosztorysu 
'. '. ' '. '. '

.:........,.

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1 Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realtzaclt zadanta publicznego22)

Zarząd pracujący społecznie Jacek Szczepańskj, Sławomjr Hajdecki JuIian Krawczyński
Ludmiła Lisowska, Bartosz Trytek,

Trenerzy umowa: Marcin Łakis, Bartosz Trytek, Wito|d Podwysocki,Tomasz Michalak
obsługa medyczna umowa , zlecenie Hailna Babula, Arkadiusz Rams
Księgowosc umowa Barbara WiIk

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentowr)przewidywane do wykorzystania przy realizacli zadanta23)

Komplety strojow koszykarskich 1O sztuk ż0@
l
l

3 DotychczaSoWe doŚwiadczenia w reaIlzac]i zadań publlcznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem
ktore z tych zadań reaIizowane były we wspołpracy z administrac]ą pub|iczną)-

od 199B roku klub wspołpracuje z Gmrną Prudnlk przy realizacji podobnych zadan

lnformac.la o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie

Termin rozpatzenta -
w przypadku wnioskow
(ofert)
nierozpatrzonych do
czasu złozenia

I

I

i

l

l

Środkow został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie czy tez
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzonv(-a

TAK/NIE

TAK/NIE

4 lnformacJa, czy oferent/oferencil) przewlduje(-ą) zlecac reaIlzację zadania pubIicznego w trybre



o ktorym mowa W art '1 6 ust' 7 ustawy dnla 2Ą kwletnra 2O0,l r o działaInoscl pozytku publicznego
r o wolontariacre

Nre przewrdula

Oswradczam (-y) ze
'1 ) proponowane zadanle publiczne w całosci mlesci sie w zakresie działaInoscl pozytku publicznego
oferenta/ofe rentowl ),

2) w i'amach składane1 oferty przewldu1emy pobieranle/niepobieraniel) opłat od adresatow zadania,
3.1 oferert oferenci 1est'są ' zwlązany1-nilninie1szą ofertą clo dnia podplsania umowy'
4) w zakresle związanym z otwartym konkursem ofert. w tym z qromadzeniem, przetwarzan|em l

przekazywanrem danych osobowych, a takze wprowadzanienr rch do systemow informatycznych osoby,
ktorych te dane dotyczą złoŻyły StoSoWne oswiadczenia zgoJ'lle z ustawą z dnla 29 sierpnia 1997 r

oocn'onedanychosobowych'Dz U 220a2 r Nr 101 ooz 926 pozn zm)
5loferent'o'erenci składa]ącylinie]sząofertenrezalega(1al,zaega( jal'zopłacaniemnaIeZnoScl ztytuł.l
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpleczenla społeczne'
6) dane okresIone w częsci l niniejsze1 oferty są zgodne z Kra1owym Re1estrem Sądowym/własclwą
ewic1enc1ąr'
7) wszystkle podane w ofercie oraz załącznikach nformac-1e są zqodne z aktualnym stanem praWnym l

faktycznym

Miętt71,5711uln.y Klub Spurtow.y 9
,rsMYK" {

,,. *, 
^,ł ! : |ł; ] łłil,/i' 

jł 
ą

tel.ó977450l I - l

p:'r:ii 1"lusu
r, I . olY''

,,''/ ,/ \
*] '.., ; - :)zęzepańqki,,'' j"..'Ł.:rułl. l / ..,'",t'l /rr- \
' /'"

(podprs osoby upowaznionel
iub podprsy osob upowaznionych

do składania oswiadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentowl)

n^r^UÓló ' '

Załaczntkl
'1 Kopia aktualnego odplsu z Kra1owego Re1estru Sądowego' lnreqo re1estru lub ewidencji2a)
2 W przypadku wyboru innego sposobu reprezentac1l podnllotow składa1ących ofertę wspolną n|Z

wynrka1ący z Kra1owego Re1estru Sądowego lub innego własciwego re1estru - dokument potwierdza1ący
upowaznienle do działania w imieniu oferenta(-ow)

Poswiadczen re złoŻenla oferty25)

I

l

__l

Ad 1olqcle urzedowe")
-t
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L

r' \ ic1lotrzcbllc slir'cśl ic.

ijzllrłalllo(c l 1loŻl tliLl ;ltrbl iczllcgtl i o rr o Icllltilt'iirt it''

prlc1stalr lc oborł iazLI.iac1,ch przepisÓrł. lt szczcgi)ltlilsci stotrat'zr':zcllie i firnclac.jc. clsob1' prari Ile i.jcc1rlostlii

tlt'gatlizacr'.irle dziaia.jace na poc1starvie przepis(lr,i o StOStllll(Ll Palistrł'll tltl liościo1a Katolicl<iego rv [{zecz1'pospolite.j

ri r zllatlia. .icze li ich celc statlttorł'e obc'1nlLrjir prori'adzcnic c]ziala1rlo'ci poz1't1<Lr ptrbliczrlego. trcznioivskic IilLrbr.'

spol'1o\\'e. tlclliltllicze Stlaze poZal'ne tll'az illnc' Nalezr lA1nacl\C odpLlri ieclniit lorlllę lub rr'pisac intla.
'' ['odać na/\VŁ' \\ laŚcirl'ego l'e jestrLl lr'rb er'r'ic1ellc.j i'
''' W zalcztlrlści od tego. ri'.ial'i spclscib organizac.ja lLrb ptlc1llllclt porł'stal



') osiedle' sołectwo lub.inna jednostl<a ponloctlicza. Wypełnienie nie obowiązi<owe' Nalezy wypelrlic jezeIi zadanieg'i?l"tll. prupono\va.e do .ealizac.ii nra byc 
'caiizowane 

w obrebie clane.j.lednostr<i.' N-re rvr pr-lniac w pr.zypacJl<u miasta stoleczr.tr,g() Warszaw\,.'' Dot;cz'odclziałow terellowych. placÓrvel. i irlnych.jedllostel< organizacy'jnych of'er.enta' Nalezy iłlpelniĆ jeśli
1xd1nie 

Ina byc l'ealizowane w obrębie dane_| .jcdllostl<i organizacyjne.j.'l\aIeZy okreSlIc cZy podStawą są zasacly illiI'cślone vV Stattlcie. pehlonloctlictwo' prol<Lira C4,- teŻ inlla podstawa'Dotyczy tyll'o oler.t1 rł spólrlej.
Wypelllic 

]),Ik: 
* pr'zypadku Ltlric.allia sie,'oollllctl:o\\ai]ic irlrłestrc.i i.-'O1lis lnLIsi b;'c spojny z hartrlollogranrelrl i l\,.)\,/tor\selll. W p,r;'p,idl u ofćI.ty rł'spÓlrle.j nalezy ws|<azaĆ cloklaclnl'podzial cjzia]ań w ranlach l'ealizac.j izaclania ptrllliczneu.o nliedz1'sklaciającynlioi.nę *.pJinu. 

'"'"' VY)l\c1l-'lL LlUŃlaUl]_

''' W harnlonogranrie naleŻy poclac tertllin'l','o,,1r,.,czecia izal<oriczerlia poszczc9óln1.,ch działań oraz liczbort,c oliI.eś|enicsliali dzialań planorvan5'ch przy'reaIizac.j i zaclallilt pLIbllczlle9o (1zn. r'lliar aclekńatnych dia cianego zaclania pLlbliczneqo"np.liczba śrr iadcz'erl Lldzielanvch t;'goclnioli,o. lllic'sieczll jc. l-iczLra aclr.esatórł,).
, . ( )pt\ ./!()\lll\ Z l\(..)5,/lOt.) se nt.

't' Nalttt' trpisac zaklaclane rezLrltatl' zadania pLrblicznelo czv beda trrvale oraz w .jal<im stopniu realizac.ja zaclania
1l] 'itt',)rrr 

sit- d. lozrt irlzania pl'oblemtr spolcc':ncgo lLrb zlagodzi.iego ncgat-r. 1,pe sl<Lrtl<r.

- i:]:|)':],]1]1: ]l: 
\\'SZ)'Stl(ie pianotłane l<tlsztr-."rł' szczcg.rjlrlości zal<LipLr LlslLlg. zaIiLrpLI r7-ęczy' wynagroclzcli.

e Lloh cz\ ledr nie wspie rania zadania pLrbliczltcgo.

'',}li:.:l' :ti:i::::,,y bezpośrednio związarle z celenł realizowanego zaclzinia pLlblicznego.
, ,} ?]'')padl'Ll 

ofśl't) wspólne.i l<ole_|ni otbrellci c1olącza.ją do tabeli intbrnlac_ję o swoich kJsztach.
l\aleZ_\'\ĄplSac l<oszty związane z obsłLrgą iadllinistrac.ją reaiizowanego zadania' l<tÓre zwiazane są zrł}'l<tln-\'tvanienl dzia]aIl o chalal(telze adnlinistrac;,jnyrn. nadzoi'czylll il(ontrolnvn1. w t,ip1 obsłLrgą illlalllsorł,ą iptJ\\ na pro jcktLr.

Lllno\\'\'' stilllowlaccgo zalacznili rrl l clrr Iozpot'zaijzcnia Ministlr Pr.rrl i polrtr lii 'Sp"f ..)..i'l 
',i.'''.

" w sprawie r'vzorlt ol'el'tr tl-ltllltlrłe{o \\Zol'Ll Lllllo\Ą'_Y dotycźących realżacji zac]anla pLlbliczilego()l-al \ĄZorLl s1lt'awozdarlia z tł'\'l<ollatlia teqo zatlallia. I)otyczv.jecivnie otbrtr.,wspielu'.riu,.aul i.aajizadania 1lLrblicznego.]' Infi)l'nlaclc o l<walitikacjach osób' l<tÓie będa zatl'Llcjnionó przy rea|izac1i zadania publiczrlego' oraz o l<waliill<ac.jachlvolontariLlszy' W przypadl<Lr of-erty wspólnilj nalezy przr,'polządl<owac zasoby l<adro*e io duspo'lLrjącvch llillliolerentów

.'' *o lolial" spl'zet' nlatct'ialr'. W pr'zr'1latlliLl o1ćr'1_t rł'spilllle'j nalezr pl-z-vporzricll<iltł,ac zasilbt'l.ZcczLlt'\'t- cItlqJ,,s1r1r11.1.j;111rlt niltli()lulL.nl\)\\ 
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