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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa:Miejski Klub Sportowy "Mazur", Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000332587, Kod
pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Sikorskiego, Numer posesji: 5A, Numer lokalu: 35, Województwo:
warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina:m. Ełk, Strona www: http://mazurelk.pl/, Adres e-mail: biuro@mkselk.pl,
Numer telefonu: 690681357
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Artur Iwanowicz
 
Adres e-mail: artur.ivo@wp.pl Telefon: 514-112-426

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Akademia Mazura

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.04.2019 Data
zakończenia

17.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania
Głównym celem naszego projektu jest wspieranie klubu we współzawodnictwie sportowym poprzez udział w rozgrywkach
Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży jako pielęgnującego
zdrowie fizyczne i psychiczne. Podnoszenie umiejętności piłkarskich i sportowych na wyższy poziom. Zagwarantowanie
uczestnikom zadania odpowiednich warunków (obiekty, sprzęt itp.) oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską . Zadanie
polega na wyselekcjonowaniu najzdolniejszej młodzieży oraz odpowiednie przygotowanie drużyn do rozgrywek
Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej a polegać to będzie na ,zagwarantowaniu odpowiedniego cyklu szkolenia
sportowego. . Nasze działania skierowane są głównie do mieszkańców Miasta Ełku. W ramach oferowanego zadania będą
realizowane treningi ełckich grup junior, junior młodszy, trampkarz 3 razy w tygodniu w Ełku. Chcemy zapewnić
wyżywienie zawodnikom podczas zawodów.
Miejsce realizacji
Zadanie realizowane będzie na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego. Miasto Ełk oraz miasta rywali:
Mrągowo, Olsztyn, Węgorzewo, Nidzica.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Podnoszenie sprawności na
treningach.

Lista obecności

Udział w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej.

Zajęcie jak najwyższej pozycji w
rozgrywkach Warmińsko -
Mazurskim Związku Piłki Nożnej.

Tabela rozgrywek WMZPN
http://wmzpn.pl/?page_id=1625&l
eague=30611&display=table

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta
Klub prowadzi 8 grup młodzieżowych..Treningi polegają na zagwarantowaniu odpowiedniego cyklu szkolenia sportowego
oraz, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu ,,fair play” wpływające na odpowiedni rozwój psychosomatyczny i
promujący tym samym wartości wewnętrzne młodego adepta piłkarskiego. Pragniemy więc skupić jak największą liczbę
młodych adeptów i poprzez szkolenie zachęcić je do potrzeby uprawiania sportu i popularyzacji piłki nożnej w naszym
mieście.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Co roku angażujemy młodych piłkarzy w rozgrywkach Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Obecnie w I lidze
wojewódzkiej B1Grupa 1 Junior Młodszy zajmuje drugie miejsce. W poprzednim sezonie nie przegrali oni ani jednego
meczu i walczyć będą o puchar wojewódzki. Trampkarz wraz z młodzikiem zajmując pierwsze miejsce awansował z grupy
okręgowej do wojewódzkiej. Klub organizuje również własne turnieje np. Turniej Mazur Cup 2006.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1). Sprzęt sportowy (do zajęć, treningów) - 4 drabinki koordynacyjne , siatki na bramki , gumy fitness, skakanki , stroje
piłkarskie . 2). Sprzęt multimedialny (do prezentacji multimedialnych) - laptop - projektor 3).Obiekty Sportowe - hala
portowa -boisko orlik ze sztuczną nawierzchnią, 4).Samochody do dowozu oraz wyjazdów na turnieje oraz sparingi.
5).Salka dydaktyczna do zajęć teoretycznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. transport 942kmx4,20zł 3956,4    

2. wyżywienie na zawodach 6043,6    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 9000,0 1000,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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