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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia................. (poz. ...)

Załącznik nr 1
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B .M .j

TA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZĆ

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „p

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Powiat Mielecki

3. Rodzaj zadania publicznego1’

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

4. Tytuł zadania publicznego

Festyn koszykówki

5. Termin realizacji zadania publicznego2’

Data
rozpoczęcia

2. Tryb, w którym złożono ofertę

19.08.2017

Data
zakończenia

19.08.2017

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec, ul. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec. Klub widnieje w ewidencji starosty
uczniowskich klubów sportowych pod numerem 12.
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numertelefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)
Nr konta bankowego

Nr konta bankowego MKS Mielec: Bank Pekao S.A.:
....................................................
Dane osoby upoważnionej do kontaktu: Józef Basztura, tel.: ................... email:...............................

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego________
Realizacja zadania publicznego oparta będzie głównie na organizacji turnieju koszykówki ulicznej, „streetball". W zawodach
wezmą udział 3 - osobowe zespoły, rywalizujące ze sobą w systemie pucharowym grając na jeden kosz. Turniej odbędzie się
w dwóch kategoriach wiekowych (open oraz u-18). Dodatkowymi atrakcjami festynu będą gry i zabawy dla najmłodszych
(zjeżdżalnia, kule wodne, buble soccer itp.) oraz konkursy sprawnościowe. Podczas przerw w rozgrywkach swoje umiejętności
zaprezentują najmłodsi adepci trenujący koszykówkę w MKS Mielec. Celem festynu będzie popularyzacja koszykówki,
aktywnego spędzania wolnego czasu dla całych rodzin oraz ukazanie powiatu mieleckiego jako jednostki sprzyjającej kulturze

ł ’ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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fizycznej. Planowanym miejscem realizacji zadania są obiekty stadionu GRYF Mielec (boisko poliuretanowe oraz przyległe
tereny zielone). Odbiorcami zadania będą przede wszystkim zawodnicy biorący udział w turnieju, młodzi koszykarze trenujący
w MKS Mielec (dzieci i młodzież z terenu Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Radomyśl Wielki i Gminy
Przecław) oraz wszyscy chętni mieszkańcy powiatu chcący wziąć udział w festynie (wszystkie atrakcje dla dzieci i rodziców
będą bezpłatne, a podczas festynu będzie można skorzystać z kącika małej gastronomi). Organizatorami festynu są zarząd
oraz członkowie MKS Mielec. Sprawy związane z organizacją turnieju, sędziowaniem wykonywane będą społecznie (koszty
pracy sędziów: 4 sędziów x 50 zł = 200 zł, koszty pracy animatorów gier i zabaw: 2 osoby x5h x 30 zł =300 zł) . Liczymy
również na nieodpłatne udostępnienie boisk i terenów zielonych. Klub posiada pełne zaplecze sprzętowe niezbędne do
przeprowadzenia rozgrywek (piłki, stroje, przybory i przyrządy). Klub poniesie odpłatność za: zakup nagród dla zwycięskich
zespołów, wynajęcie atrakcji (zjeżdżalnie, kule wodne, bubble soccer), zakup napojów dla uczestników, prowadzenie oraz
oprawę muzyczną oraz promocję i reklamę. Przewidujemy opłatę wpisową 40 złotych od drużyny biorącej udział w turnieju.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Głównym rezultatem zadania będzie wzrost popularności koszykówki jako sportu całego życia. Wzrośnie liczba dzieci
i młodzieży uprawiających koszykówkę, wzrośnie liczba trenujących w MKS Mielec. Powiat Mielecki będzie postrzegany jako
organ popularyzujący aktywność fizyczną, zdrowy styl życia.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3*
(zł)

Koszty organizacyjne: plakaty i ogłoszenia

300 zł

200 zł

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4*
(zł)
100 zł

Koszty wynajęcia atrakcji: zjeżdżalnie, kule
wodne itp.
Koszty organizacji zabaw i konkursów oraz
sędziowania
Zakup nagród (stroje sportowe, piłki,
puchary)
Zakup napojów

1700 zł

1700 zł

Ozł

500 zł

Ozł

500 zł

2000 zł

1000 zł

1000 zł

200 zł

100 zł

100 zł

Koszty obsługi i oprawy muzycznej

500 zł

500 zł

Ozł

Koszty ogółem:

5200 zł

3500 zł

1700 zł

Lp.

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3*Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4*W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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3)

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent składający nintejs^ą^of^tę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Międzysz1k o 'u A h ! bu Sportowe**
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)
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Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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