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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 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, Forma prawna:
Uczniowski Klub Sportowy , Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonych przez
starostwo Powiatowe w Ełku: UKS6, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica:
Grunwaldzka , Numer posesji: 10, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina:m.
Ełk, Strona www: , Adres e-mail:mos-elk@o2.pl, Numer telefonu: 887 877 101,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Sebastian Kosiorek
 
Adres e-mail: mos-elk@o2.pl Telefon: 600874683

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego ROZWÓJ SPORTÓWWODNYCH

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2020 Data
zakończenia

29.07.2020

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

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
1.Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
2. Zaszczepianie i rozwijanie pasji sportowych, wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu ich talentów
sportowych.
3. Przygotowanie grupy uzdolnionych zawodników do udziału w zawodach .
4. Udział we współzawodnictwie sportowym - wyjazdy na zawody sportowe.
5. Zdobycie miejsc medalowych podczas imprez rangi Mistrzostw Województwa, Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski.
6. Zdobycie jak największej liczby punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

Miejsce realizacji

Ełk, jezioro Ełk, teren RP

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział w zawodach sportowych (
wyjazdowych) z/g z zatwierdzonymi
kalendarzami Związków Sportowych:

Planowany udział w 7
imprezach
sportowych

Potwierdzenia udziału w
zawodach -
listy obecności

Zdobycie medali na zawodach
sportowych Mistrzostw Polski i
ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Planowane zdobycie 5
medali

Potwierdzenie wyników
przez Polskie Związki
Sportowe.

Promocja powiatu jako grantodawcy
projektu

Min. 3 informacji informacji
z portalu
internetowego

Informacje nformacji na
stronie
internetowej :
www.mos.elk.pl ,
www.facebook.com/Mos-
Ełk. ,
www.wm, dm.pl,
www.powiat.elk.pl,
umieszczanie logo powiatu i
zapisu "
Projekt finansowany z
budżetu Powiatu
Ełckiego na materiałach
związanych z
realizacją projektu (listy
uczestników wyjazdów )

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

Uczniowski Klub Sportowy MOS EŁK założony został w roku 1996. W strukturach UKS MOS EŁK
działają 3 sekcje : Wioślarska,Żeglarska oraz Pływacka.
Zawodnicy UKS MOS EŁK od wielu lat odnoszą sukcesy zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i
międzynarodowej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł przekłada się na
stworzenie bogatszej ofertydla młodzieży biorącej udział w szkoleniu, ponieważ mogą oni wziąć
udział w rywalizacji międzyklubowej co jest celem każdego sportowca.
Od wielu lat nasi zawodnicy uzyskują najlepsze wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i
młodzieży.
Jak dobrze wykorzystujemy środki finansowe pozyskiwane na realizację zadań publicznych świadczą
sukcesy naszych zawodników.
Rok 2019:
Wioślarze:
Akademickie Mistrzostwa Europy
Srebrny medal-jedynka wagi lekkiej
Mistrzostwa Polski Juniorów -
Srebrny medal w jedynce wagi lekkiej juniorek,
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Złoty medal-czwórka podwójna ze sternikiem juniorów młodszych
Złoty medal -czwórka podwójna ze sternikiem juniorek młodszych
Srebrny medal-jedynka juniorek młodszych
Srebrny medal-czwórka podwójna juniorów młodszych
Brązowy medal-czwórka podwójna juniorek młodszych
Mistrzostwa Polski juniorów młodszych na ergometrze wioślarskim
Brązowy medal-indywidualnie Maria Żukowska
Mistrzostwa Polski w sprincie wioślarskim
Srebrny medal-dwójka podwójna wagi ciężkiej
Brązowy medal-jedynka wagi lekkiej

Pływacy:
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Złoty,Srebrny,Brązowy-1500m,800m,400m
Mistrzostwa Europy Juniorów na wodach otwartych
X-miejsce
Zimowe Mistrzostwa Polski seniorów
Medal srebrny -800m,1500m
Mistrzostwa Polski do 14 lat
Medal złoty -50m grzbiet
Medal srebrny -100m grzbiet

Od lat realizujemy zadania dofinansowywane z budżetu Powiatu Ełckiego, Miasta Ełk :

Zadanie pn EŁK - KRAINĄ SPORTÓWWODNYCH Ełk, styczeń- grudzień 2014 ,dofinansowanie :15.000
UM w Ełku , 4.000 Starostwo Powiatowe w Ełku
Zadanie pn EŁK - KRAINĄ SPORTÓWWODNYCH - Ełk, marzec - grudzień 2015 dofinansowanie
:12.000 UM w Ełku 3,500 Starostwo Powiatowe w Ełku
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Zadanie pn ROZWÓJ SPORTÓWWODNYCH
kwiecień - grudzień 2016 r 4.000 Powiat Ełcki
maj - sierpień 2017 r 4.900 Powiat Ełcki
marzec- grudzień 2018 r 3000 Powiat Ełcki
Zadanie Sporty wodne wizytówką Powiatu Ełckiego :
marzec- grudzień 2019 r 3,500 Powiat Ełcki

Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU Ełk, czerwiec- grudzień 2013
dofinansowanie : 40.000 UM w Ełku
Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU czerwiec – grudzień 2014
dofinansowanie :30.000 UM w Ełku
Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU marzec – grudzień 2015
dofinansowanie : 30.000 UM w Ełku
Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU luty – grudzień 2016 dofinansowanie
: 18.000 UM w Ełku
Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU luty – grudzień 2017 dofinansowanie
:20.000 UM w Ełku
Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU styczeń - grudzień 2018
dofinansowanie :26.000 UM w Ełku
Zadanie pn WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU styczeń - grudzień 2019
dofinansowanie :20.000 UM w Ełku

Pozyskujemy środki finansowe z innych projektów i programów: Program Klub , Fundacja ORLEN
Dar serca - środki te przeznaczane są przede wszystkim na zakup sprzętu - modernizację bazy
sportowej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

UKS MOS EŁK swoje zadania realizuje przy współpracy i na bazie Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Ełku co ma
odzwierciedlenie w deklaracji współpracy podpisanej z Dyrektorem MOS. UKS MOS posiada własną
bazę sprzętową do
realizacji zadań związanych z obsługą projektu na ogólną wartości ponad 210.000 zł
Sprzęt MOS i UKS MOS jest użytkowany wspólnie .
Do prowadzenia zajęć mamy do dyspozycji:
Specjalistyczny sprzęt do szkolenia żeglarzy:
» łodzie kl. OPTIMIST
» łodzie kl. CADET,
Specjalistyczny sprzęt wioślarski:
» łodzie wioślarskie: jedynki, dwójki i czwórki
» ergometry wioslarskie
» siłownia z wyposażeniem
» niezbędny sprzęt ratunkowy w postaci kamizelek ratunkowych
» 3 motorówki i ponton - sprzęt niezbędny do zabezpieczenia zajęć na wodzie oraz asekuracji regat
żeglarskich.
» komputer - laptop do obsługi projektu

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Wpisowe (opłata startowa) do
zawodów

2000,0    

2. Zakwaterowanie uczestników
zawodów sportowych

2000,0    

3. Wyżywienie uczestników zawodów
sportowych

1000,0    

4. Transport na zawody sportowe 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7000,0 6000,0 1000,0

V. Oświadczenia
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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)

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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