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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 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: ,,pobieraRie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ., 

3. Rodzaj zadania publicznego11 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

4. Tytuł zadania publicznego Mińska Liga Koszykówki 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 117.02.2019 r. I Data 113.05.2019 r. 
rozpoczęcia zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Klub Sportowy Pasjonaci Sportu wpisany ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod numerem 27 

ul. Sosnkowskiego 27 /6, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 

tym dane osób upoważnionych do 
Karol Kowalczvk 

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Tel. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Celem zadania jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 2 edycji Mińskiej Ligi Koszykówki. Rozgrywki będą się 

odbywać w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Rozgrywki będą przeznaczone 

dla osób lubiących grać w koszykówkę, biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń będzie to ponad 100 osób w wieku od 

kilkunastu do prawie 60 lat. Chęć udziału w rozgrywkach zgłosiło 11 zespołów. Rozgrywki będą się odbywać 

systemem „każdy z każdym" czyli każda drużyna rozegra 10 spotkań z rywalami. Za wygraną będą 2 pkt za 

przegraną 1 pkt a za walkower O pkt. Po rozegraniu wszystkich meczy 4 najlepsze zespoły (zdobyły największą 

liczbę punktów) rozegrają ze sobą mecze półfinałowe w systemie pierwsza drużyna z czwartą a druga z trzecią. 

l) 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 . 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Wygrane zespoły zagrają ze sobą w finale a przegrane w meczu o 3 miejsce. 

Dla 4 najlepszych drużyn planujemy pamiątkowe medale, puchary i dyplomy a dla zwycięzców również nagrodę w 

postaci sprzętu sportowego. Dla pozostałych uczestników dyplomy. Dodatkowo dla wszystkich graczy chcemy na 

zakończenie rozgrywek zakupić pamiątkowe koszykarskie koszulki. 

Ze swojej strony jako organizatorzy w formie wkładu osobowego przez te 11 dni meczowych trwających około 7 h 

każdy, będziemy obsługiwać rozgrywki jako jeden z dwóch sędziów stolikowych, a w półfinałach i finałach 

dodatkowo jako sędzia od czasu 24 sekund (wycena na 1200,00 zł). Dodatkowo w każdym dniu rozgrywek będzie 

wyznaczona 1-2 osoby z naszego Klubu do pomocy w sprawnym przebiegu rozgrywek, czyli przygotowanie sali, 

pomoc drużyną, pilnowanie bezpieczeństwa itp. plus jedna osoba będzie wykonywała zdjęcia z przebiegu meczy 

(wycena na 1800,00 zł). Każdorazowo po rozegraniu kolejki przygotujemy też wkład w postaci materiałów z 

przebiegu kolejki wraz ze zdjęciami do wykorzystania przez lokalne gazety i portale internetowe. 

Każdą z drużyn biorących udział w rozgrywkach Mińskiej Ligi Koszykówki dokonuje wpisowego w wysokości 

600,00 zł. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultaty ilościowe: 

1. zorganizowanie i przeprowadzenie 2 edycji Mińskiej Ligi Koszykówki 

2. udział ok 100 osób w rozgrywkach 

Rezultaty jakościowe: 

1. stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku 

2. integracja kilku pokoleń Mieszczan 

3. popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy 

4. umożliwienie podniesienia poziomu sprawności fizycznej i psychicznej uczestników 

5. promowanie i popularyzacja piłki koszykowej wśród mieszkańców miasta 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu . 

Lp. 

Koszt całkowity 
(zł) 

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 
41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

. do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31 

(zł) 

do poniesienia . 
. ze środków · 
finansowych 

własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł) 
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1. 
Sędziowie boiskowi 6.600,00 3.000,00 3.600,00 

2: Sędziowie stolikowi 2.400,00 0,00 2.400,00 

3. 
Nagrody za miejsca 1-4 (puchary, medale, dyplomy) 1.500,00 0,00 1.500,00 

4, 
Nagrody dla wszystkich zawodników 2.000,00 0,00 2.000,00 

5. 
Organizacja i obsługa zawodów 1.800,00 0,00 1.800,00 

6. 
Promocja (plakaty, promocja postów na fb, artykuły w 1.000,00 0,00 1.000,00 
prasie i lokalnych portalach) 

7. 
Obsługa księgowa 200,00 0,00 200,00 

Koszty ogółem: 
15.500,00 3.000,00 12.500,00 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie * /niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ołerenci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją) */zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/ołerenci * s kładający niniejszą ofertę nie zalegil ( ją) */i!alega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne . 
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(podpis osoby upoważnionej kc:. ,,,1.. kovcJ C.l, .A' 
lub podpisy osób upoważnionych VJ' 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
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