
~!!lwarzyszenie Kultury Fizycznej 
WISfAPlock 

09-400 Plock, ul. tukasiewicza 34 
..............N.IJ?.7.14.:il6-47-f)3.7-·· .. ·· .. ······ 
(piecz~c organizacji pozarz'tdowej* 

/podmiotu* /jednostki organ izacyjnej *) 

Organizacja IX Tumieju Pilki R~cznej Mlodzikow i XXIX Tumieju Pilki R~cznej Juniorow 

Mlodszych w terminie 23-25.02.2011 roku 


(rodzaj zadania) 


w okresie od 01.02.2011 r. do 28.02.2011 r. 

skladana na podstawie przepisow dzialu II 


rozdzialu 2 usta""y z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 


(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pozn. zm.) 


wformie 

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZU·...D,A...NIA* 


WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* 

przez 


Prezydenta Miasta Plocka 

(nazwa organu zlecaj 'icego ) 


wrazz 

WNIOSKIE:\t1 0 PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODK6w PUBLICZNYCH 


w kwocie 

10.000 


(dziesi~c tysi~cy zlotych) 


I. Dane na temat organizacji pozarz~dowej*/ podmiotu*1 jedBostki OFgoBi:zOeyjBej* 
1) pelna nazwa: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisla Plock 
2) forma prawna: Stowarzyszenie 
3) numer w Krajowym Rejestrze S'idowym: 0000228296 
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia: ] 0.02.2005r. 
5) nr NIP 774 28 47 037 nr REGON 140050937 
6) dokladny adres: miejscowosc Plock ul. Lukasiewicza 34 

gmina: Plock powiat: Plock 
wojewodztwo: mazowieckie 

7) tel. 24 367 65 45 faks 24 367 65 45 
e-mail: skfwislaplock@plo.pl 

8) nazwa banku i numer rachunku PEKAO S.A. 53124031741111001005755780 
9) nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do podpisywania umowy 0 \vykonanie zadania 
publicznego: Marek Wolinski (Prezes Zarzctdu), Michal Zochowski (Czlonek Zarzctdu) 
10) nazwa, adres i telefon konta.1.;.to\\')' jednostki bezposrednio wykonuj'icej zadanie, 0 ktorym 
mowa W ofercie: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisla Plock tel. 24 367 65 45 
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnien dotycz'icych oferty (imi~ i nazwisko 
oraz nr telefonu kontaktowego) 

http:konta.1.;.to
mailto:skfwislaplock@plo.pl


Marek Wolinski (601 434339), Michal Zochowski (605545287) 

12) przedmiot dzialalnosci statutowej: 9133 Z 

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna 
- szkolenie sportowe dzieci i mlodziezy - pilka r~czna (5 dru.zyn - okolo 120 zawodnikow) 
- organizacja udzialu w rozgrywkach na szczeblu miasta, powiatu, wojewodztwa 

b) dzialalnosc statutowa odplatna -pobieranie oplat od uczestnikow zadania (organizacji 
imprez, obozow) z przeznaczeniem na cele statutowe. 

13) jezeli organizacja pozarz~owa*1 podmiot*/jednostka organizacyjna* prowadzi dzialalnosc 

gospodarczl:\:.: 

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorcow, 


b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej 


INie prowadzi 

II. Opis zadania 

1. N azwa zadania 

Organizacja IX Turnieju Pilki R~cznej Mlodzikow w roczniku 1996 i 1997 oraz XXIX 
Tumieju Pilki R~cznej Juniorow Mlodszych w roczniku 1994 i mlodsi przez Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Wisla Plock 

2. Miejsce wykonywania zadania 

3. eel zadania 

Harmonijny rozwoj dzieci i mlodziezy , wychowanie w kulturze fizycznej, rozwoj uzdolnien 

sportowych , zorganizowanie czasu wolnego , przeciwdzialanie patologiom spolecznym . 

Nauczanie wspolzawodnictwa sportowego. 

Promowanie miasta oraz tworzenie jego pozytywnego wizerunku. 

Propagowanie programow na rzecz ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu zycia . 




4. Szczegolowy opis zadania (spojny z kosztorysem) 

Organizacja turniejow pilki r((cznej z podzialem na roczniki: 
Mlodzik - rocznik 1996 - udzial w turnieju weimie 8 druzyn ktore rozegraj<t l<tcznie 20 

. spotkan. 
Mlodzik rocznik 1997 uczestnictwo 8 druzyn -l<tczna ilose rozegranych spotkan - 20 

I. Junior mlodszy - roczniki 1994 i mlodsi - uczestnictwo 8 druzyn - ilose spotkan - 20 . 

5. Harmonogram planowanych dzialan (z podaniem terminow ich rozpocz«cia i zakonczenia) 
wraz z liczbowym okresleniem skali dzialan planowanych przy realizacji zadania (nalezy uzye 
miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, 
miesi((cznie, liczba adresatow) 

- wysytanie zaproszen , zakup nagr6d rzeczowych, rezerwacja obiekt6w - 01.02.2011 -23.02.2011 
- Turniej mlodzikow - rozpocz«cie 23.02.2011 - zakonczenie 25.02.2011 
(oplaty s«dziowskie, obsluga piel((gniarska, obsluga sprz<ttaj<tca, nagrody) 
- Turniej juniorow mlodszych rozpocz«cie 23.02.2011 - zakonczenie 25.02.2011 
(oplaty s«dziowskie, obsluga piel«gniarska, obsluga sprz<ttaj<tca, nagrody) 
- rozliczenie latnosci i zobowi<tzan 25- 28.02.2011 

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania 

rozwoj umiej«tnosci sportowych (techniczno taktycznych oraz sprawnosci fizycznej) 
harmonijny rozwoj psychofizyczny dzieci i mlodziezy 
zapobieganie patologiom spolecznym poprzez organizacj« czasu wolnego dzieci 

I ~ 	 promowanie miasta i regionu jako silnego osrodka sportowego na Mazowszu i w Polsce 
przygotowanie do zdrowego trybu zycia 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1. Calkowity koszt zadania 26320 zl. [slownie: dwadziescia szese tysi((cy trzysta dwadziescia zl.] 

2. Kosztorys ze wzgl((du na rodzaj kosztow 



Lp. Rodzaj koszt6w 
(koszty merytoryczne 

i administraeyjne 
zwi(tZane z realizaejll. 
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3. Uwagi mog'l.ce miec znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

IV. Przewidywane zrodla imansowania zadania: 
1. 
Zr6dlo finansowania zl % 

Wnioskowana kwota dotacji 
10.000 38,0 

Finansowe srodki wlasne, srodki z innych ir6del oraz wplaty i oplaty 
adresat6w· 

(z tego wplaty i oplaty adresat6w zadania 3600 zl) 

16320 62,0 

Og6tem 26320 100% 

http:mog'l.ce


obsruga ksiygowa - 500 zl. 

2. Informacja 0 uzyskanych przez organizacje od sponsorow, srodkach prywatnych lub 
publicznych, ktorych kwota zostala uwzglydniona w ramach srodkow wlasnych. * 

Skladki czlonkowskie: -----------------

Inne zrodla pozyskiwania srodkow finansowych (sponsorzy, darczyilcy i inni): .16120 zl. 


3. Rzeczowy (np. lokal, sprzyt, materialy) oraz osobowy (np. wolontariusze) wklad wlasny w 
realizacjy zadania z orientacyjn~ wycen~. 

Obsru a zawodow - wolontariusze 1000 

V. lone wybrane informacje dotycz~ce zadania 

1. Partnerzy bior~cy udzial w realizacji zadania (ze szczegolnym uwzglydnieniem administracji 
publicznej) 

Niedotyczy 

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje 0 

kwalifikacjach osob, ktore byd~ zatrudnione przy realizacji zadan oraz 0 kwalifikacjach 
wolontariuszy) 

Nauczyciele wychowania fizycznego 
Trenerzy pHki rycznej 
Kierownik grup mlodziezowych 
Sydziowie 
Obsruga pielygniarska 
Obsruga techniczna 

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktore 
z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracj~ publiczn~) 

Prowadzenie szkolenia dzieci i mlodziezy oraz udzial w rozgrywkach od 1961 roku pod 
romymi nazwami, efektem czego jest wiele tytulow Mistrza Polski w roznych kategoriach 
wiekowych oraz wychowanie wielu reprezentantow Polski 
Organizacja tumiejow pilki rycznej od ponad 28 lat. 

4. Informacja 0 tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z 
podwykonawcow (okreslenie rodzaju podwykonawcow wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim 
byd~ uczestniczyc w realizacji zadania) 

Transport - uslugi transportowe 
S dziowie - prowadzenie zawodow 



1 

(piecz¢ organizacii
STOWARm1' 

w 
't PRE 

i 

'lliisld'" 

Oswiadczam (-my), ze: 

I) proponowane zadanie w calosci mleSCl sitr w zakresie dzialalnosci naszej organizacji 

pozarz~dowej*I pedHiiom*/jedftostki orgttnil'!aeyjftej*, 

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/Hiepebierani@* oplat od adresat6w 

zadania, (vrifuvl- ) 

3) organizacja pozarz~dowa*1 ~odHiiot*/ jednostka oFg8ftil'!aeyjfts* jest zwi~ana (-ny) niniejsz~ 


ofertq przez okres do dnia ...Z.tJ?L.~.1.1........, 

4) wszystkie podane w ofercie informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 


()<. (;Jl 'vt.dV1?<-~;I (iJ vVt~ F~jv.tAA-;; vr,-~ VUM ~ ~ 
qv'-4v-( ~)~J.-Iv~ /.-1A'£ ~h'1i '1~ )..A~'/ ~Lc-,?A 

.t1:rni(i)h..~1 i~r1~f'\'wganizacvinej*) , 
I ~.'':h}Ll~,R'TL , ~towarllSltnte Kultary F' ,-7cl I . tzyczoeJ/ WlSIA ...... 

/' . 09--400 Plock, ul. I:.ukasiewicza 34 
......S4tarbRD;,.Qioork~ ................."""P.n+2&4~..OS7'·· ..·· .. · 

(podpis osoby u..4.Wr\'rl;1I1..i:;gnej Iu. podpisy os6b upowaZnionych do skladania oswiadczen woli w 
imieniu organizacji pozarz~dowej*1 podmiotu*1 jednostki organizacyjnej*) 

Zal~czniki i ewentualne referencje: 
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci~g z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzaj~ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj~cych. 
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynik6w lub rachunek zysk6w i 
strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok. * 
3. Umo~a partnerska Iup os~iadczenip partne~~ (w przypadku.wskaz~ia w p~. V.I. p~rt.q.«ril).* 
4.'1Qt~~~Q~:M7m..a..... KQi1.1~....f.~1H.... fl.!k.~Qy~Y.);.~.?J:...~kiY:!~ ..1}"~t~..M~9J.a?loa 
5.lJ0:k-9.~.r.gw.'h.(l....W·p[1··.u.·~·Q~d····'&··~~~:·"···········" .......................................... 

Poswiadczenie zlozenia oferty 

Adnotacje urztrdowe (nie wypelnia6) 

* Niepotrzebne skreslic. 




