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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 Zwykłe, KRAJOWY REJESTR SADOWY:
0000332587, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Sikorskiego, Numer posesji: 5A, Numer lokalu:
117, 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)

Jarosław Olszewski
 
Adres e-mail: mkselk@wmzpn.pl Telefon: 690681357

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Podnosimy swoje kwalifikacje

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.05.2019 Data
zakończenia

31.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców Ełku oraz
okolicznych miejscowości w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu Kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych klubu. Organizowanie
zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej społeczeństwa. b) działalność odpłatna pożytku
publicznego zgodnie z statutem art.36 pkt.c: wpływy z zawodów i imprez Cel realizacji zadania Celem realizacji zadania
jest wyrobienie licencji UEF A przez dwójkę naszych trenerów Dobkowskiego Roberta oraz Uszyńskiego Pawła. Wpłynie to
na poprawę prowadzonych zajęć przy czym polepszy warunki uprawiania sportu przez zawodników. Kwalifikacje trenera
UEFA A to kolejny trzeci stopień na drodze podnoszenia kwalifikacji zgodnie z wytycznymi UEFA. Zasób wiedzy i
kompetencje trenera UEFA A określają zakres jego aktywności do pracy z zespołami młodzieżowymi, seniorskimi
najwyższych klas amatorskich, niższych zawodowych oraz przygotowują do pełnienia funkcji asystenta pierwszego trenera
w najwyższych ligach zawodowych. Najbardziej istotnym przesłaniem trenera pracującego na najwyższym poziomie
amatorskim winno być przygotowanie utalentowanych piłkarzy do treningu i gry w piłce nożnej zawodowej.
Ukształtowanie wśród uczestników kursu właściwego postępowania niezbędnego w pracy pedagogicznej trenera, tzn.
umiejętnego łączenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z praktyką treningową, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności i obiektywności, Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania są trenerzy oraz zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Mazur
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania będzie Ełk.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Podniesienie kwalifikacji przez dwójkę naszych
trenerów, wyrobienie licencji UEF A.

Podniesienie kwalifikacji przez
dwójkę trenerów

certyfikat z ukończenia szkolenia

Wyższy poziom prowadzonych zajęć
sportowych.

Podniesienie poziomu
prowadzonych zajęć sportowych,
lepsze wyniki sportowców.

lista obecności na treningach
sportowych

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. Pdniesienie kwalifikacji
przez trenerów będzie miało wpływ na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Rzutnik medialny, ekran - analiza pomeczowa , analiza treningów Piłki lekarskie, drabinki koordynacyjne, hantle, sztangi
itp - trening motoryczny Piłki , pachołki , tyczki , znaczniki - trening piłkarski

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Kurs UEF A 8400,0    

2. transport 1600,0    

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

Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

.............................................
(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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