Kędzierzyn-Koźle.

13.03.2020 r.

KST.525.18.2020
Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym
złożonej

z

przez RTS ODRA Kędzierzyn-Koźle

siedzibą

w

Kędzierzynie-Koźlu.

działalności pożytku

Zgodnie z art. 19a ustawy .z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie (Dz: U. z 2018 r. poz. 450 z
Kędzierzyn-Koźle

z

siedzibą

nazwą:

zm.) RTS ODRA

Kędzierzynie-Koźlu złożyło uproszczoną ofertę

w

zadania 'fi zakresie określonym w art.
Zadanie pod

późno

realizacji

4 ust. 1 pkt 17) ww. ustawy.

"Turniej

Przyjaźni"

ma charakter regionalny i

spełnia

warunki

f

określone

w art. 19a ust. 1 ww. ustawy tj.

wysokość

kwoty 10.000,00 zł i termin jego realizacji nie będzie

dofinansowania zadania nie przekroczy
dłuższy niż

90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na
okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
Miasta

Kędzierzyn-Koźle
każdy

ustawy,

oraz na stronie internetowej

ogłoszeń

Urzędu.

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty

w formie pisemnej na adres:

Urząd

w siedzibie

Urzędu

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.
może -zgłosić

do niej uwagi

Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w formie elektronicznej na adres:
beata.pogwizd@kedzierzynkozle.pl
Uznając

celowość

realizacji przedmiotowego zadania zlecam je RTS ODRA
I

Kędzierzyn-Koźle

z

w wysokości 1.900,00

siedzibą
zł (słownie:

w

Kędzierzynie-Koźlu

jeden

przyznając

tysiąc dziwięćset złotych

dofinansowanie

00/100).

Jednocześnie

wzywam do korekty szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania i wskazania numeru
konta bankowego, na które zostanie przekazana przedmiotowa dotacja.~ 1
Sporządziła:

Beata Kaczyńska-Pogwizd

ier~wnik Wydziału
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie

w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np,: "pobieranie"'Iniepobieranie*" omacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostaw iając

r.- II'}/P--- ~ ~~
{:~ł"~V.J ::;0

prawidłową· Przykład: "pobieranie*/Riefje~ieraRie*"_

,t

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

1. Organ administracji publicznej,
którego jest adresowana oferta
1

2. Rodzaj zadania publicznego

~o~plct'

Wspierania i upowszechniania kultury f izycznej

)

II. Dane oferenta{-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Sądowym

lub innej ewidencji, adres siedziby, strona

1) nazwa Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle
2) forma prawna:
- stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS 0000234315
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 13.05.2005
5) nr NIP: 7491978686 nr RE GON 160023793
6) adres:
miejscowość: Kędzierzyn-Koźle uL: Główna 54
gmina: KĘDZIERZYN-KOŹLE powiat: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI wOjewództwo : OPOLSKIE
kocztowy: 47-200 poczta: KĘDZIERZYN-KOŹLE
7) tel. :502-102-869 e-mail: rts.odra.kozle@op.pl
8) numer rachunku bankowego: 26 1600 1462 18366004 8000 0001.
nazwa banku: BGŻ BNP PARIBAS S.A.

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

1. Wojciech Prajs - prezes zarządu, tel. 502-102-869
2. Michał Fiałkowski - członek zarządu, tel. 601-568-513

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
Mail : rts .odra.kozle@op.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Turniej

l. Tytuł zadania publicznego
2
)

2. Termin realizacji zadania publicznego

Data

Przyjaźni

.

110 września 2020

rozpoczęcia

I

Data,
.
zakonczenla

1 30 listopada 2020

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

1)

2)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariade (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn o zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

~ktywność

,

młodsi,

RTS Odra Kędzierzyn-Koźle zakłada organizację Turnieju Przyjaźni dla aktywnych dzieci z roczników : 2010 i młodsi, 2013

2007 i

młodsi,

2011 i

młodsi. Całość określana

zadaniem

Turnieju

Przyjaźni

to zadanie

obejmujące

swym

zasięgiem

~rużyny z województw: opolskie, śląskie.
Bazując

•

rocznika 2007 i

na doświadczeniach planuje się w ramach TURNIEJU Przyjaźni uczestnictwo:
młodsi

- 4 drużyn

rocznika 2010 i młodsi - 4 drużyn
rocznika 2011 i

młodsi

- 4 drużyn

rocznika 2013 i

młodsi

- 4

Realne

drużyn

założenia odnoszą się

do uczestnictwa 18

drużyn piłkarskich, łącznie

",el i oczekiwany efekt realizacji zadania stawiamy sobie
~amiłowania
niezbędne
~portowych

promocję

w turnieju

zdrowego stylu

weźmie udział około
życia

220 zawodników. Za

poprzez realizowanie pasji, hobby i

do sportu w ramach wsparcia pracy wolontariatu rodziców i merytorycznego udziału opiekunów posiadających

kwalifikacje trenerskie. Całość, z założenia promować będzie wspólne spędzania czasu wolnego w ramach zajęć
oraz

promocję

naszego miasta.

Miejsce realizacji zadania publicznego:
- Boisko sportowe przy ul Chrobrego 25 w

Kędzierzynie-Koźlu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
- poprawa rozwoju fizycznego
Wspieranie i upowszechnianie kultury dzieci i młodzieży
- wdrożenie nawyku spędzania
fizycznej
wolnego czasu na świeżym
powietrzu
w
ramach
uprawiania
ulubionej
dyscypliny sportowej
- integracja dzieci i młodzieży
przy równoczesnym, właściwie
rozumianym motywowaniu do
konkurencji i podwyższania
własnych umiejętności

.,.

-

otwarcie

horyzontów i
zawodników
do spotkań z rówieśnikami z
gminy, regionu i innych miast
Polski
nawiązanie
relacji
koleżeńskich
z
drużynami
"partnerskimi"
w
ramach
wymiany i uczestnictwa w
turniejach piłkarskich
uzyskiwanie
sukcesów
sportowych
przez
wychowanków tak na szczeblu
szkolnym jak i pozaszkolnym
tak w piłce nożnej jak i wielu
innych
dyscyplinach
sportowych
powołanie
tradycji
organizowania
"Turnieju
dostępu młodych

Przyjaźni"

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Regulamin,
lista zgłoszonych
informacja na FB, plakaty

drużyn,

- poprawa świadomego i
zdrowego
stylu
zycla
i
udzielania pierwszej pomocy
sobie i potrzebującym w
ramach aktywności sportowej
- wypracowanie nawyków
mających wpływ na zdrowie
- zrealizowanie wypoczynku
poszkoleniowego
oraz
uzupełnienie
szkolenia
sportowego dla dzieci,
zachęcenie
do
dalszego aktywnego spędzania
wolnego czasu i zdrowego
stylu życia
poznawanie nowych miejsc,
przyjaciół z zaprzyjaźnionych
drużyn sportowych i miast
Polski

Ochrona i promocja zdrowia

Wypoczynek dzieci i

młodzieży

Regulamin,
lista zgłoszonych
informacja na FB, plakaty

drużyn,

Regulamin,
lista
zgłoszonych
informacja na FB, plakaty

drużyn,

Jr--------------------------------------------------------------~
S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

~towarzyszenie od 2006 roku prowadzi szkolenia dzieci i młodzieży na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla. W tym czasie

bierze udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz turniejach i meczach towarzyskich. Ponadto na
przełomie

ostatnich lat organizujemy Cykl turniejów: "ACTIV CUP FOR KłOS", "Turnieje Przyjaźni", "Turniej z Gwiazdą",

,Turnieje Mikołajkowe", "Liga Mistrzów 7-latków", "Bo My to piłka", "Turniej Gol Nad Odrą" a także uczestniczymy w
urniejach organizowanych przez zaprzyjaźnione drużyny/kluby.
Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego
~ojciech Prajs - trener UEFA B - obsługa zdarzenia/turnieju w charakterze wolontariatu
~acek Rosiak - trener UEFA B - obsługa zdarzenia/turnieju w charakterze wolontariat

Mateusz Knurowski - trener UEFA C -

obsługa

zdarzenia/turnieju w charakterze wolontariat

r~du osobowy przewidziany do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego

=

. 1. Trenerzy na podstawie wolontariatu: 3 trenerów 15 godz. x 35zł 525zł
2. nie objęte kosztorysem:
Pomoc rodziców na podstawie wolontariatu w trakcie: organizacji turniej 15godz. x 12zł

=180zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość

Z dotacji

1.
2.
3.
4.
5.

Wynajem obiektów
Wyżywienie

Napoje
Puchary
Medale

400
980
1000
1600
1320

Z innych
źródeł

PLN

200
800
900
1400
1100

200
180
100
200
220

I

6.
8.

I Wyróżnienia indywidualne
l Wolontariat

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

840
525
6665

140
525
1565

700
O
5100

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie re.alizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dz iałalnośc i pożytku
publicznego;
3) oferent* I efeA!Rei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega( ją)* z opłacaniem na leżności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / ofereAEi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części fi 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
oświ
ia z odnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data 27.02.2020

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

. Opis zakładanych Tezułtatów realizacji zadania publicznego
Płanowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezułtatu
rezułtatów (wartość
docelowa)
Organizacja Turnieju Przyjaźni
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej:
- popularyzacja piłki nożnej
- integracja dzieci i młodzieży

--

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Regulamin,
lista zgłoszonych
informacja na FB, plakaty, zdjęcia

~ . .nu

--~ó~:t~
WoJcle
PrCj$

drużyn,

