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KST525432019

Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym

złożonej przez Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej w Kęlerzynle-Kozlu

, ' Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia '24 kwietnia 2003 r.. o działalności pozytku”. . 7 ;

.

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Klub Kibica Drużyny Piłki

Siatkowej w Kędzierzynie-Koźlu złożył uproszczeną ofertę realizacji zadania. w zakres-ie
określonym w art. 4 ust. 1 pkt 17) ww. ustawy.
Zadanie pod nazwą: „Prowadzenie kulturalnego dopingu w sezonie 2019/2020 _

(Superpuchar, Plusliga. Puchar Polski,! Liga -Mistrzów)_ ” ma charakter lokalny i .spełnia

warunki określone W art.. 19a ust. 1 ww. ustawy tj. wysokość dofinansowania ' zadania ~nie.
_ „ przekroczy kw'oty 10.000,00 zli termin jego realizacji nie będzie dłuższy niż 90 dni.
Zgodnie z art. 19a ust. 3. ww. ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na .

' okres 7- dni w Biuletynie Informacji Publidznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu -

Miasta— Kędzierzyn—Koźle „oraz na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.

ustawy, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłósić do niej uwagi
w formie pisemnej na adres; Urząd. Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza. 32,

47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres:

'

'

beatapogwizd.@l_<edzierzvnkozle.pl
Uznając celoWość realiżacji przedmiotowego zadania zlecam Klubowi Kibica
Drużyny Piłki Siatkowej

w~ Kędzierzynie-Koźlu, przyznaj ąe dotację w- Wysokość _

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych (DO/100). Jednoczesnie wzywam do wskazama

”numeru konta bankowego, na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacji.

- "

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźl
e'

KANCĘLARIA OGÓLNA

'RTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie'lniepobieranie'" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

prawidłową. Przykład: „pobieranie'lniepobieranie'”.

!. Podstawowe infomacje o złożonej ofercie

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Organ administracji publicznej,

do którego jest adresowana oferta
_ 2. Rodzaj zadania publicznego”

_

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. art.4 pkt 17

ll. Dane oferentaj—tów)
1. Nazwa oferenta(-ów), forma prawna, numer w Kram Rejestrze Sądowym lub innej ewideneji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej w Kędzierzynie-Koźlu KRS 0000019800 NIP 749-17-98—688 REGON 531412591
Aleja Jana Pawła II 17/6 47-220 Kędzierzyn-Koźle

klubkibicazaksa@gmail.com tel 512047481, 509355085
nr konta bankowego: 33 1240 1659 1111 0000 2595 0056
Bank Pekao SA PI. Wolności 6-7 47-220 Kędzierzyn-Koźle
' Prezes Zarządu Andrzej Kosiewicz tel. + 48 512 047 481
~ Wiceprezes Radosław Mierzejewski tel. + 48 509 144 682

f 1- 9309 050”? upoważnionej do składania

Członek Zarządu Renata Koprowska tel. + 48 509 355 085

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, › mail : klubkibicazaksamailcom
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1' Tytul zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznegozl

Prowadzenie kulturalnego dopingu w sezonie 2019/2020 (Superpuchar,
Plusliga, Puchar Polski, Liga Mistrzów)
. 2.2019
.11. 1
0 t
22 1
.
Data .
20 9
19
.
a a
zakonczenia
rozpoczęcia

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

opularyzowanie kultury lizyczncj poprzez kulturalne dopingowanie i kibicowanie Klubowi Grupa Azoty ZAKSA
ędzierzyn-Koźle. Zapraszanie wszystkich osób (mebedącx ch członkami naszego stowarzyszenia) "do wspólnej zabawy
czas meczów siatkarskich na Hali Widowiskowo-Sportowej AZOIY w Kędzierzynie—Koźlu Udzial członków
aszego stowarzyszenia w imprezach sportowych naszej drużyny oraz wspólnych akcjach charytatywnych. Gadżety
klamowe przygotowywane na nowy sezon siatkarski z logo m.in. miasta takie jak: koszulki. szaliki. polary. plecak'
Iubowe i inne są zauważalne i rozpoznawalne. a my jako Kibice ZAKSY z Kędzierzyna-Koźla jesteśmy widoczni
' znani w calej Polsce i w Europie. gdzie gra NASZA DRUŻYNA. Kluby Kibica drużyn przyjezdnych obdmonynane s
miątkowymi gadżetami. co stanowi niewątpliwie promocję naszego miasta., klubu i stowarzyszenia. Pozytywny
izerunek przekazywany jest poprzez telewizje, radio., portale społecznościowe. Czlonkowie stowarzyszenia pracuja n
'e (› rzecz nieodpłatnie. jako wolontariusze nie pobierając ztego tytulu wynagrodzenia.

'!

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

„c)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

”"

Popularyzacja dyscypliny—' sportowej jaka
jest siatkówka poprzez uatrakcyjnianie
meczy kulturalnym dopingiem dzięki
yyy-korzystaniu odpowiedniego sprzetu
potrzebnego do prowadzenia dopingu
Zapewnienie mieszkancom aktywnego
poprzez
spędzenia czasu wolnego
zabawe i kulturalny doping oraz
uczestnictwo w meczach.

Sposób monitorowania rezultatów ] źródło

Planowany poznam ”manda

informacji o osiągnięciu wskaznika

rezultatów (wartość

docelowa)
Zakup atrybutów kibica
m.in.: szalików i koszulek
klubowych. bidonów.
opasek txlblaskowych.
długopisów. kubków i
innych.
Zakup i wykonanie
transparentów i
..sektorowki".
Zakup sprzetu potrzebnego
do prowadzenia dopingu:
werble. naciągi. statywy.

dokumentacja zdjęciowa.
(m.in.
filmowa
dokumentacja
telewizyjne.
mecze
transmitowane
w których gra Grupa Azoty ZAKSA
Kedzierzyn-Koźle).
informacje w portalach spolecznosciouyeh.
listy odbioru gadżetów.
pisemne informacje od Zarządu
Stowarzyszenia

palki do bębnów. sruby.
pokrowce na werbel.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz zasobów. które będa]
wykorzystane w realizacji zadania

"lub Kibica Druzyny Pilki Siatkowej istnieje od lo. lO. l997 r. Zrzesza kibiców w różnym wieku od najmłodszych pr
* niorou naszego miasta i nie tylko. Klub kibicował Chemikowi. Mostostalowi teraz Grupie Azoty ZAKSA.
i na złe. ”DI'MNI
estesmy siódmym zawodnikiem na boisku. dopingujemy nasza druzyne na dobre
WYCIĘS'HYIE. WIERNI PO PORAŻCE”. Staramy się angażować naszych mieszkańców i nie tylko do wstąpieni—
-' nasze szeregi Nasze dzialania są widoczne i wzytywnie odbierane. Nasz klub sie rozrasta. obecnie liczy juz prawie
130 członków. Na sezon JJW/2020 wstąpiło do naszego klubu 30 nowych członków. świadczy to o tym. że mieszkańcy
'.._ja siatkowka. Promujemy zdrouy styl zycia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego aktywnego
czestnictwa w wydarzeniach sportouych jakim jest siatkowka w naszym mieście. "KlBlCli'J Z NAMI —
IATKÓWKA ŁĄCZY 'LllDZl. A NIE DZIELI”.
ierzemy udzial w akcjach charytatywnych dla potrzebujących z naszego miasta i okolic. Organizujemy co roku akcje
likołajkou'a dla Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu co staje sie juz tradycją w naszym klubie. a podopieczni Domu

ziccka razem z nami kibicują na meczach.
rowadzimy promocje naszego miasta i regionu. chcemy żeby było coraz bardziej widoczne to w prasie regionalnej i
'mjowcj. jak również w telewizji Podczas imprez czlonkowie naszego klubu ubrani beda w koszulki klubowe. szaliki
'ykorzystywany będzie sprzet za pomocą. którego prowadzony jest głośny doping kibiców z Kędzierzyna-Koźla.
pektakl i sukcesy naszych siatkarzy. ktore prezentują na boisku i nasz doping jest wart propagowania pieknej dyscypliny

'aka _jest siatkówka i rodzinna atmosfera. ktora panuje w klubie i jednoczy ludzi w naszym mieście i regionie.

icszy nas. że do dzis kibice z Kędzierzyna-Koźla dla wielu stanowią wzor przywiązania do klubu. Jezdza ze swoją.
ruzyną po całym kraju i Europie. poświęcając swoj czas i pieniądze ijak przed laty wszedzie budzą podziw i uznanie.
' *'yrazem uznania naszej spoleczncj aktywności w Klubie Kibica Drużyny Pilki Siatkowej w Kędzierzynie-Każ!
_ lo przyznanie przez PolskiKomitct Olimpijski honorowej nagrody FAIR PLAY w 2001 roku z czego jesteśmy
_
”ardzo dumni.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. l.
2.

3.

'

Rodzaj kosztu

Atrybuty kibica (m.in. szaliki. koszulki.
transparenty. sektorówki. )
Sprzet potrzebny do prowadzenia dopingu (m.in.
werble- naciągi. statyny. palki do bębnów. srubypokrowce na werbel)

l3.5t)(i.—

Materiały promocyjne (m.in. bidony. długopisy.

tma.-

opaski. breloki„ kubki)

' Z ornych zródel

Z dotacji

Wartość PLN
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Wolontariat ~ realizacja zadania , nadzóri

l.00().-

”:'—„f '
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' , LUPO:- _-

rozliczenieyrojektu
10.000.-

20.500

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10.500.-

V. Oświadczenia
Oświadczam-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylacznie w zakresie dzialalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzialalności pożytku
publicznego;
3) oferent' / ofe—nei” składający niniejszą ofertę nie zalegai-j-ą-j' [zalegał-jął! z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent' / oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalegaHą-j' ł-załegzhją'j' z Opłacaniem należności z tytulu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym' lmeą-Masemą—ewrdenąął;
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, atakże Wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

«

KLUB KIBICA DRUŻYNY

________„Zazu/x

.

,

Pilki Siatkowej'w Kędzierzynie-Koźlu Data _____ '; // QD,/f

; .............................. .Anl: Jono PGWłO

"

17 ló

-

%%%/5,7220 KĘDZIERZYN Koza;

.......................................................NlR.7.4:9-17-98—688 ; Reg. 531412591
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do skladania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

