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REALTZACJI
OFERTA

ZADANIA PUBLICZNEGO

(data i miejsce złożenia ofeĘ
- wypełnia organ administracji pubticmej)

6pBppytM

oRGANIZACJI PoZARZĄpoWEJ(-YCĘ

1),

REALTZ ACII ZADANIA PUBLICZNEGO

PIKNIK SPORTOWY PRTTDNIK CUP 2014

(gil zadnia publicznego)

W FORMIE
SPTERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

POWIAT PRUDNICKI
(organ admini stracji publicmej )

składana na podstawie przepisów dziafu II razdzjała 2 ustawy z dnla24 kwietnia 2003 r.
o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie



L Dane oferenta/eftrentÓwlp)

I)tazwa: STOWARZYSZENIESPORTOWETIGERSPRUDNIK

2) forma prawna:a)

(X) stowarzyszenie ()fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelrrajednostka organizacyjna

() spółdzielniasocjalm ()inna...

3) numer w Krajowym Rejestrze SądowyrrL w irmym rejestze lub ewidencji:s) KRS : 0000397803

4} btAwpisą Ęestracji lub utworzenia:6) 17.10.2011

5) nrNIP: 7551929238 nTREGON: I6L4328W

6) adres: ul. PARKOWA 4

miejscowość: PRUDNIK

dzielnica lub inna jednostka pomocnicra:') ...

gmina: PRUDNIK powiat:8) PRIJDMCKI

województwo: OPOLSKIE

kodpocztowy'. 48-2ffi p&^a: PRUDNIK

7) tel.: 60Ż769975 fal<s: 77436690a

e_mail: info@tigers-prudnik.pl htĘ:/www.tigers-prudnik.p1

8) numerrachunkubankowego: 62 8905 0000 2001 0023 2456 0001

nazwabanku: BANK SPOŁDZELCTY w PRUDNIKU

9) nazwiska i imiona osob upoważnionych do reprezentowania oferenta/eferefrów1):

a) -ĄI{_D._ME-J-IWĄM--C-śJb) GBZE"G-o.-M'P-Ą$&_-ĄĘ
c) ......

10) nazwa, adres i telefon kontalrtowy jednos&i organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanię, o którym

mowa w ofercie:e)

11) osoba upowaŻniona do składania wyjaśnień dotycząrych oferty (imię i rłazwisko oraz ilr telefonu
kontałcowego)

ZBIGNIEW WILK te1.6oŻ7699'l5

l2) orzedmiot działalności oożvtku publi

a) działalność nieodpłatna pozytku publicnego
Celem Stowarzyszenia jest kzewienie kultury iizycznej i sportu wśród ogólu społeczności lokalnej,
propagowanie zdrowego trybu życia' atakize wspieranie dzieci i młodziezy oraz rodzin w trudnej sytuacji

Źyciowej

b) dzidalność odpłatna poĄłku pńlicznego



13) jeŹeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadząl) d'iałalno'*ć gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorcow .. .NIE DOTYCZY
b) przedmiot działalności gospodarczej.

IL Informacja o sposobie reprczentacji ofercntów wobec oĘanu administracji publicznej Trraz
z pmStweniem podstawy prawnejlo)

Do zawierarria urrrów, udzieląnia peŁromocńctwa i składania innych oświadczeń woli' w wczególności w sprawach
majątkowych wymagane ąpodpisy dwóch członkÓw 7'uządlldziałĄąpych łącznie, wtym prezęsa lub wiceprezesa

IIL Szczegółowy zakres nmz;olgy zadania publicznęo pnoponowanego do realizacji

1. Krótka charaktervstvka zadania

Piknik Spot'towy Prudnik Cup 2014 jest coroczną imprezą qportowo_muzyczną skierowaną do ogółu mieszkancÓw powiatu
prudnickiego i nie Ęlko. Jedrrego rlnia w Parku Mejskim odbywają Ę zawody w kilkunastu dyscyplinach w ńznych
kategoriach wrekowych, zwycięzcy zostająutronorowani pamiątkowymi prrcharami i nagrodami. Wszystko ubarwione jest
koncłrtami muzycznymi, akakcjami dla najmłodszych'

2. opis potneb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich prLyczyn oruz
skutków

Z'adanialimprezy jest integracja mieszkńców Prudnika i okolic, wspólna rywalizacja w duchu sportolw1łą propagowanie
zdrowego Ębu Życia, r*spólne uczesErictwo w koncsrtach muzycznych.
Skutkiem organŁowanęgo przez nas pikniku jest zwiększenie zainteresowania sportern oraz popularyzacja aktyv,rnego jego
uprawrarua.

adręsatów zadania

Adresatami zadania ąprzede wszystkim mieszkńcy powratupudrrickiego,ataknprz11ezdni goŚcie.
knpreza ma charakter otwaĄ. PoszczegÓlne konkurencje i atakcje przeznaczone ą zarówno dla dzieci i tnłńzieŻy szkolnej
jak i osob dorosĘch, bez limitów wiekowych.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiąpanych z rcallztcją zadania
publicznego' w szczególności ze wskazaniem w jaki Śposób pnyczyni się to do podwyższenia standardu
realizacji zadaniall)

NIEDOTYCZY

3.



5. Informacją uy w ciągrr ostatnich 5 lat oferęntloferęncil) otrąmaVotruymalil) dotację na
dofinansowanie inwestycji zwiąpanych z realizacją zadania pubticznego z podaniem inwestycji, i<tóre

udzielil dofinansowani a, aru.

7. MĘsce realizacji zadania publicznego

8. Zakładane cele neąlizacji zadania publicznego oraz sposób ich ręalizacii
Celem Pikniku Sportowego Prudnik Cry jest przeprowadzerrić
wiekowych (piłka nozna, siatkówka, koszykóv{<a, tenis ziemny, fuczrrictwo, szachy, kolarstwo, biegi, terris stołowy, skate,
rolki' tor pł-zeszkód i inne) w trakcie klcrych odbywać się ĘĄ korrcerty mrrzycure i irme atrakcje śkiqowane m.in. do
najn*odszych.
Realizacja pow1zszych celów oparta jest na pracy i doŚwiadczeniu cźonków stowarzyszenia. Wszystkie konkurerrcje sportowe
oraz wydarzeńa kulturalne zorganizowane i przeprowadzonę będąwe własn}łn zakresie.

Tererr Parku Męjskiego wPrudniku

organizacj a turnieJów sportowych w kilkunastu dyscyplinach w rómvcń tu
orlika oraz w specjalnie przygotowarryc& miejscach w parku' W pobliŹu usytuowana zostanie scena, na KóĘ 

"aąą *konceĄ zespołów muzyczrrych oraz oflcjalne rozdanie nagród. knpreza zostanie rozpropagowa&l poptzezunay, prauty l
reklamy w mediach.

9. Harmonogramls)

Zadanie publicae realizowane w okresie od 01.03.2014 do 30.09.20 14

Poszczególne dńńartia w zakesie
realizowanego zadaflin publicznegol a)

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie rcalŁowanego zadania

organizacj a turniejów sportowych 30.09.2014 Stowarryszeńe sportowe Tigers Prudnik

oryanlzacja sceny i konc€rtów 30.09.2014 Stowarryszenie Sportowe Tigers Pnrdnik

30.09.2014 Stowarryszenie Sportowe Tigers Prudnik

Skutkicrrr orgarrŁowanej pn:zez nas imprezy jest zwi$szenie zainteresowarria sporterą @
Piknik Spońowy na stde vpisał się w kalendarz irrprez w naszym regionie' Z roku na rok obserwujemy zwiększone

4
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów reątizacji zadalria publicznego

1. ze ryzslędu na rodzai kosztów:
tł. Rodzaj kosztów'"'
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Koszt
całkowiĘ
(wzł

ztego
do
pokrycia
z
wniosko
wanej
dotłcji
(w zł)

ztego z
finansowych
środków
własnycI
środków
z innych
zrodeł 

' 
w

tymupłat i
opłat
adresatów
zadąnia
publicznegol
1) (w zł)

Kovt do pokrycia
z wkładu osobowęgo' w tytn
pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy
(wź)

I Koszty
,rra.ytoay" 

"l8)postronie
Stowarzyszenia

1) Scena
m\rzyca1ą
nagłośnienie,
oświetlenie

I 8.000 szt. 8.000 2.000 6.000 0

Ż) ZespoĘ
muzycznę

4 1.500 szt. 6.000 2.000 4.000 0

3) Koszulki
piknikowe

90 20 szt. 1.800 1.000 800 0

4) puchary
90 30 szt. 2.700 1.000 1.700 0

5) nagrody
90 50 szt. 4.500 4.500 0 0

6) noclegi
t 2,000 szt. 2,000 500 L500 0

7\ ochrona
I 2.000 szt. 2.000 1.000 1.000 0

8) irme kosŻy,
opłaĘ' zgody

t 3.000 szt. 3.000 0 3.000 0

I KoszĘ obsługi'"'
zadania publicznego,
wĘmkosży
a&ninistracyjne po
stronie
Stowarzvszenia

1)

2)

NI fune koszĘ, w tym
koszty w5lposażenia i
promocji po stronie
Stowarzvszenia
l) Banery

informacvine 2 300 szt. 600 0 600 0

2) PlakaĘ 200 I szt. 2fi) 0 Żao 0
3) koszulki

rromocvine 60 20 szt. r.200 0 1.200 0

rv
ogółem:

1 32.000 szt. 32.000 12.000 20.000 0



I Wnioskowana kwota dotacji
Lz.ooo zł 37 -5 o/"

2 Srodki finansowe własne'')
Ż0.0ffizź 62,5 0/o

J Srodki finansowe z innych zródeł ogołem (środki finansowe wymienione w pkt
3. l-3.3)r1) ...0... zl .-.V"

3.1 uptaty i opłaĘ adresatów zadania publiczrego''/
...o... zł ...%

3.2 śrdki finansowe z innych zródeł publicztych (w szczególnosci: dotacje
z budzetu panstwa lub budżetu jednostki sarnorądu ter}'torialnego, funduszy
celowycb- środki z flmduszy struknrralnych)l 7) ...0..'ń ...V"

3.3 pozostałe") ' ozł o/
--- /o

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczrr,a cźonków)
..ń ...o/o

5 oeołem {środki wvmienione w okt 1- 4) 32 OOO z] 100 %

2. Pzewidyw tne źródla finansowania zadania publicznego

3. F'inansowe środki z innych żródełpublicznych2l)

Uwagi, k1óre mogąmieć nlaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

I. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorrystaniaprzy rcaLizaqi zadania pubhcnegćŻ)

Wszystkie zadania realizowane są we własnym zakresie prz,ez stowarzyszenią ktÓrzy posiadają odpowiednie
uprawrimia i doświadczenie wrealŁacji tego typu zadan (m.in. trerrerów, lekatzy, merradzerów).

2. Zasoby tzeczowe oferenta/eferentełv')przewid1rrane do wykorzystania przy realuacjizzrdaniap)

odpowredni sprzęt potrzebrry do reahzacji zadai b$zie udostępmony przez oSĘ PTTK i inae zapzyjaźnione ins$tucje i
{irmy

3. Dotychczasowę doświadczenia w realizacji zadań publicztych @obnego rodzaju (ze wskazanierrL które z
Ę ch zadań realŁowane byĘ we wspóĘrary z administracją pubticzną).

Pilmik Sportowy Prudnik Crry jest coroczną imprezą cykliczną odbywajągą się od 20 1 0 roku realizowaną
przez cźonków stowarzyszenia we współpracy z administracjąpublicztą. Doświadczeniew renlizacji
podobnych zadańzsstało nabyte równięż ptzy oryanizaqi innychturniejów i imprez.

4. Informacją cry oferent/d€fenoil) przewiduje(ą) zlecać realizację zadaniapublicmego w Ębie, o którym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dniazŁ kwietria 2oo3 r. o dzidalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie.

NIE PRZEWIDUJE

6

Nazwa organu administracji publicznej
lub innej jednostki sektora finansów
publicznych

Kwota środków
(w ź)

Informacja o tym, czy
łvniosek (oferta)
oprzyznanie środkÓw
został Ga)
rozpatrzony(a)
poryt3"wnie, czyteŻnle
został(_a) jevcze
rozoatrzonv(-a)

Terminrozpatrzenia -
wprzypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu z}oŻenia
niniejszej oferty

TAKAIIEI)



V
Oświadcząm (-y), żn:
1) proponowane zadanie publicme w całości mieści się w zakresie działalności pozytku publicznego
oferentaleferentó*l ) 

;

2) w ramach składanej oferty przewidujerrry pełieraaielniepobieranie1) opłat od adresatów zadarlla;
3)oferent/efereneil)ię5yą]l związany(_ni)niniejsząofertądodnia...............'.............;
4) w zahesie zviązarry:ll. z otwartym konkursem ofert, w sm z gomadzsruem" puetwarzaniem
ipnet'arywańem danych osobowycĘ atakŻe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane doĘczą ńozłły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.z2ffi2 r. Nr 101, pz.926, zpóźn. zm.);
5) oferent/o&łenei') składający niniejszą ofertę nie zalega (-jil/dega@l) z opłacaniem należności z Ętułu
zobowiązań podatkorłych/składek na ubezpieczenia społeczne' );

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Klajowym Rejestrem Sądowyrn/*łaśduąsddeneją1);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załączllkach informacje są zgodne Z attualnym stanem prawn}m
i faktycznym.

(podpis osoby upowaŹnionej
lub podpisy osób upowaznionych

do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

7ałączn*i:
l. Kopi;a akfualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)
2. W prrypadku wyboru innego sposobu ręrezentacji podmiotów składająrych ofertę wspolną ńż wynikająry z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokumerrt potwierdzający upowaznienie do
dńŃania w imieniu oferenta(-ów)'

Poświadczeni e ńoŻenta oferry5 )

Adnotacje urzędowe25)



1) Niepotrzebne slaeślić.

') Rodza3em zadniajest jedno lub więcej zadań publicnych określonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnosci poĘtku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe
pola.
o) Forma prawna on)acza formę działalnoki oryan\ZacJi pozarądowej, podmiofu, jednostki organizacyjnej
określoną na podstawie obowią4ujących przepisow, w szczególności stowarryszęnie i fundacje, osoby prałne
i jednostki organizacyjne "lziałające rra podstawie pzęisów o stosunku Panstwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kościołów i związków tyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumierria i wyznanią jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działatności
po{tku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze sbaże pożarne oraz inne. NaleĘ zanaczyć
odpowiednĘformę lub wpisać inną.

') Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
o w 

'aleznosci 
od tego, w jaki sposób orynizaqalub podmiot powstał.

') osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomrcrricza. Wypełnienie nie obowiązkowe. NaleĘ wypełnić jeżeli
zadanie publicme proponowane do reatizadi ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniać w prrypadku miasta stołecanego Warszawy.
n) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizcyjnych oferenta. Należy qpełnić jeśli
zadanie mabyć realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, , prokura czy teŻ kvła
podstawa. Dotyczy Ęlko oferty wspólnej.

'') w1pelnić Ęlko w przypadku ubiegania sĘ o dofinansowanie inwestycji.

'') opi' musi być spojny z harmonogramem i kosźorysem. W przypadku oferty wspólnej - należy wskazać
doktadny podział działń w ramach realizacji zdania publiczrego między sHadającrmi ofertę wsŃlrą
") w barrnonogramie mlezy podać terminy roryc7Ęta i zakończenia poszczególnych dzidan oraz liczbowe
określenię skali działań planowanych przy rcalizzrĄi zadama publicznego (tm. mial adekwatnych dla danego

zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięrznie, liczba adresatów).
14) Opis zgc/rny z kosztorysem,
15) Nalezy opisać zakładane rezultaĘ zadania publicznego - czy Ędą trwde oraz w jakim stopniu rcalŁaĄa
zadantaprzyczyni się do rozwiązania problemu społecznego hfr ńagodzi jego negatywn€ skutki.
16) Nalezy uwzględnić wszystkie planowane koszĘ, w szczególności zakupu usfug zahlpllrzeczy, w1nagrodzeń.
tt) Dotyczy iedynie wspierania zadania publicznego.
i8) NaleŹy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania prrblicznego.

'n) w przypadku ofer{y wspolnej koĘni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszĘ związane z obsługą i administracjĄ renlizfi^/anggo zadanią które związane ą
z wykonywaniem działań o cbaralcterze adminisfracyjnym, nadzorcrym i kontrolnym' w tym obsługą finansową
i prawnąprojektu.

'') wypetni"''ie fakultaĘwne - umozliwia zawarcie w umowie postanowieńa, o którym mowa w $ 16

ramowego wzoru umowy' stanowiącego załącztllknr 2 do tozporząózsmaMinistra Pracy i PoliĘki Społecznej z
dnia .'. w sprawie wzoru ofeĘ i ramowego wzoru umowy dotyczących realizaqizadania
publiczrrego atazwzaru sprawozdania z wykonania 1r;go zńania. DoĘczy jedynie oferty wspieraniarcaluaqi
zadania pubtcurcgo.
22) Informacje o kwalifikacjach osob' które będą zatrudnione przy realizaĄi zadann publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przryporządkować zasoby kadrowę do
dysponującycb nimi oferentów.
z3) NP. lokal, sprzęt, materiĄ. W przypadku oferty wspótnej należy prryporządkować zasoby rzeczowe do
dysponujących nimi oferentów.

'o) odpis musi Ęć zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, nlezależmie od tego, kiedy został
wydany.

'u) vyp.ł''iu organ administracji publiczrrej.


