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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: Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA", Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000268405, Kod
pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Grodzieńska , Numer posesji: 1, Województwo: warmińsko-
mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina: Ełk, Strona www: brak danych, Adres e-mail: ukstrojkasp3elk@gmail.com, Numer
telefonu: 0877326040
 
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)

Ada Lewandowska
 
Adres e-mail: ada102@poczta.onet.pl Telefon: 510317555

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XXVI Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2008 i mł.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.04.2019 Data
zakończenia

17.05.2019

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

Opis zadania
W ramach powierzonego zadania w dniach 26-28.04. 2019r. zorganizujemy dzieciom z UKS TRÓJKA 3-dniowy wyjazd na
XXVI Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2008 i mł. w Piasecznie. Głównym celem zadania jest
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja koszykówki. Dzięki wyjazdom na turnieje dzieci
podnoszą swoje umiejętności gry w koszykówkę, nabywają doświadczenia zawodniczego. Turniej Wielkanocny jest
imprezą sportową uznawaną i cenioną przez wielu trenerów w kraju. W turnieju przewidywany jest udział 8 drużyn
dziewcząt (ok.120 dzieci). Zadanie skierowane jest do ok.15-16 dziewcząt z rocznika 2008 i 2009 z UKS TRÓJKA
Miejsce realizacji
Miejsce rozgrywek Piaseczno hala GOSiR ul. Sikorskiego 205 Miejsce zakwaterowania Gimnazjum nr 1 ul. Sikorskiego 20
Piaseczno

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Udział dzieci z UKS TRÓJKA w 3-dniowym XXVI
Wielkanocnym Turnieju Minikoszykówki
Dziewcząt rocznik 2008 i mł.

15 dziewcząt z UKS TRÓJKA lista obecności uczestników
komunikat organizatora

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

Charakterystyka oferenta
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Ełku działa od 1994r. Głównym celem naszej działalności jest upowszechnianie
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
planowanie i organizowanie ich pozalekcyjnego życia sportowego, organizowanie współzawodnictwa i uczestniczenie w
imprezach sportowych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA zrealizował wiele zadań publicznych w ramach współpracy z Samorządem Miasta Ełk.
W roku 2018 zrealizowano i pomyślnie rozliczono:-II Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt (rocznik2005) i
Chłopców (rocznik2006) „Działdowo Basket Cup 2018” -XV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2005
NIDA CUP 2018 o Puchar Burmistrza Nidzicy.-Wielkanocny Turniej Koszykówki Dziewcząt rocznik 2005 w Zambrowie. VIII
Ogólnopolski Turniej „BASKET-CUP” w Koszykówce Dziewcząt rocznik 2006 i 2005 w Białymstoku -X Ogólnopolski Turniej
„U KLEMENSA” w Minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców Rocznik 2007 w Białymstoku -VI Międzynarodowy
MIKOŁAJKOWY Festiwal Koszykówki Dziewcząt Rocznika 2005 w Ełku -X Międzynarodowy Turniej „NIEPODLEGŁOŚCI” w
Koszykówce Dziewcząt i Chłopców z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Białymstoku.
Współzawodnictwo sportowe – Liga W-MZKosz kobiet U-14
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wkład rzeczowy : stroje i dresy sportowe, piłki do koszykówki Wkład osobowy: obsługa finansowa (1), obsługa trenerska i
opiekuńczo-wychowawcza- (2)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Udział w turnieju: XXVI Turniej Wielkanocny w
Minikoszykówce Dziewcząt Rocznik 2008 i
mł.(zakwaterowanie i wyżywienie)

2080,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2080,0 2080,0 0,0

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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