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 Województwa Mazowieckiego

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: Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, wpisany do ewidencji klubów
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego: 27, Kod pocztowy: 05-300, Poczta: Mińsk Mazowiecki,
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki, Ulica: Kopernika, Numer posesji: 16, Numer lokalu: 1, Województwo: mazowieckie,
Powiat: miński, Gmina: m. Mińsk Mazowiecki, Strona www: , Adres e-mail: lukasz_lipinski82@wp.pl, Numer telefonu:
602205692,
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)

Łukasz Lipiński
Adres e-mail: lukasz_lipinski82@wp.pl Telefon: 602205692

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Finał Mińskiej Ligi Koszykówki
Data
rozpoczęcia

12.05.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.05.2019

Opis zadania
Pierwsze rozgrywki Mińskiej Ligi Koszykówki odbyły się ponad 20 lat temu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im.
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i były organizowane przez p. Bogdana Wicika – nauczyciela WF promotora dyscypliny. W pierwszych rozgrywkach oprócz miejscowych zespołów uczestniczyły również drużyny z Siedlec,
Garwolina i Mrozów. Przez 5 lata w gmachu szkoły regularnie toczyła się walka o miano najlepszego zespoły
subregionalnego Województwa Mazowieckiego. Niestety, pomimo dużej popularności, ze względów finansowych
zawieszono rozgrywki. W 2018 r. klub sportowy ”Pasjonaci Sportu” podjął się reaktywacji rozgrywek ligowych. W
październiku 2018 r. nastąpiło oficjalne, pierwsze po ponad 20 latach, otwarcie nowego sezonu Mińskiej Ligi Koszykówki,
który zainicjował p. Bogdan Wicik. W 1 rundzie jesienno-zimowej uczestniczyło 8 zespołów i ponad 120 graczy. Rozgrywki
przyciągnęły również ok. 500 oglądających. Mecze rozgrywane były w trybie weekendowym (sobotnio-niedzielnym).
Informacje o wynikach spotkań, bieżące komentarze oraz profesjonalne fotorelacje zamieszczane były na profilu ligi na
Facebook (ok. 500 zdjęć) - https://www.facebook.com/minskikosz/, lokalnej prasie min. gazecie Strefa Mińsk oraz na
stronie www. https://minskmaz.com. Pierwsza runda mogła być uruchomiona dzięki społecznym działaniom członków
naszego klubu oraz wielu sympatykom zainteresowanym wskrzeszeniem dawnej ligi, którzy pokrywali koszty organizacji
przedsięwzięcia z prywatnych środków. Przychylni sponsorzy również udzielali wsparcia finansowego w możliwym
zakresie. W dniu 17 lutego 2019 r. rozpoczął się drugi sezon Mińskiej Ligi Koszykówki (MLK). W rozpoczętym, nowym
sezonie, zwiększyła się liczba zespołów – 11 (w tym m.in. z Siedlec, Mrozów, Garwolina i Mińska Mazowieckiego), oraz
liczba zawodników, którzy uczestniczą w rozgrywkach – ok. 170. Sami zawodnicy są z Siedlec, Mrozów, Garwolina i Mińska
Mazowieckiego ale i mniejszych miejscowości jak Sienica, Targówek, Janów, Kałuszyn, Królewiec, Dębe Wielkie, Mistów,
Miętne, Stanisławów, Cegłów, Wola Rębkowska, Puznów. Klub szacuje, że rozgrywki II edycji już obejrzało ponad 700
osób. Do finałów rozgrywek planowanych na 12 maja 2019 r. będzie oglądało je łącznie ok. 900 kibiców. Mińska Liga
Koszykówki jest jedynym tego typu przedsięwzięciem organizowanym we wschodniej części Mazowsza. Finałowe
rozgrywki odbędą się w dniach 11-12 maja 2019 r. na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im.
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Finały pomiędzy 4 najlepszymi zespołami będą rozgrywane systemem 14, 2-3. W II edycji rozgrywek, wsparcia finansowego udzieli Miasto Mińsk Mazowiecki (pokryje część kosztów związanych z
zatrudnieniem sędziów boiskowych).
Miejsce realizacji
Szkoła Podstawowa nr 1, im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki, powiat miński,
Województwo Mazowieckie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

liczba zorganizowanych rozgrywek koszykówki
subregionalnej

1

sprawozdanie z przebiegu finału II
edycji Mińskiej Ligi Koszykówki

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
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. Klub podejmuje działania sportowe na terenie Województwa
Mazowieckiego (wschodnia część Mazowsza) mające na celu krzewienie kultury fizycznej oraz sportowego
współzawodnictwa, poprzez organizację imprez sportowych, w szczególności rozgrywek piłki koszykowej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
"Grapler Night" w Mińsku Mazowieckim - organizacja imprezy poświęconej sztukom walki (X.2014 r.), organizacja zespołu
i uczestnictwo w rozgrywkach Warszawskiego Nurtu Basketu Amatorskiego w Warszawie w latach 2007 - 2010,
organizacja I edycja Mińskiej Ligi Koszykówki w II półroczu 2018 roku (X-XII 2018). Od lutego 2019 roku prowadzone są
rozgrywki w ramach II edycji Mińskiej Ligi Koszykówki.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1) zasoby infrastrukturalne - pełnowymiarowa sala gimnastyczna, przebieralnie, prysznice - Szkoła Podstawowa nr 1, im.
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki , 2) zasoby techniczne - tablica wyników, kosze i tablice
koszykarskie, laptop, formularze protokołów, stoliki, ławki, trybuny, oprogramowanie 3) sprzęt sportowy - wynajem piłek
do koszykówki 4) zasoby ludzkie - sędziowie boiskowi, sędziowie stolikowi, fotograf Klub finansuje pozycje 1-4 na
poziomie 12 000 zł brutto, Miasto Mińsk Maz współfinansuje- poz. 4 - 3 000 zł brutto. 5) nagrody dla uczestników MLK
(szacunkowe koszty) - proponuje się pokrycie kosztów przez Województwo Mazowieckie (razem: 6 500 zł brutto): 4
puchary z grawerem - miejsca 1-4 (250 zł brutto x 4 szt. = 1000 zł brutto), 3 piłki do koszykówki - miejsca 1-3 (200 zł brutto
x 3 szt. = 600 zł brutto) 45 medali z grawerem dla zawodników z zespołów, które zajęły miejsca 1-3 (45 medali x 20 zł
brutto = 900 zł brutto) 200 koszulek z nadrukiem, logo MLK dla wszystkich uczestników rozgrywek (20 zł x 200 = 4 000 zł
brutto),
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Obsługa sędziowska - sędziowie boiskowi - 2
osoby (60 meczów)

6600,0

2.

Obsługa sędziowska - sędziowie stolikowi - 2
osoby (60 meczów)

2400,0

3.

Organizacja i obsługa MLK (60 meczów)

1800,0

4.

Promocja przedsięwzięcia (plakaty, facebook,
artykuły w prasie i lokalnych portalach)

1000,0

5.

Obsługa księgowa

6.

4 puchary z grawerem

7.

3 piłki do kosza

600,0

8.

45 medali z grawerem dla zawodników z
zespołów, które zajęły miejsca 1-3

900,0

9.

200 koszulek z nadrukiem i logiem MLK

4000,0

Z innych źródeł

200,0
1000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

18500,0

6500,0

12000,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
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5)
6)
7)

dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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..............................

Załączniki:
1.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (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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