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REALIZACJI ZADANIA PURLICZNECO 

Przeciwdzialanie uzaleinieniom i patologiom spotecznym 
(rodzaj zadania publicmego2)) 

Miejski Program Pneciwdzialania Narkomanii 

Sport to zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie sportowym 
w kategoriach mlodzik6w i junior6w 

w okresie od 15.09.2016r. do 15.11.2016r 

W FORMIE 
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO 

PRZEZ 

Prezydenta Miasta Lodzi 
(organ administracji publicmej) 

skladana na podstawie przepisdw dziah I1 rozdziah 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnodci po2ytku publicznego i o wolontariacie 



I. Dane oferenta 1 oferentdw ' ) 1 3 )  

1) nazwa: Klub Sportowy ,,OiZ P t  Sparta t 6 d f '  

2) forma prawna: '1 

( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja 
.a 

( ) koicielna osoba prawna ( ) kogcielna jednostka organizacyjna 

( ) sp6ldzielnia socjalna ( ) inna ........................................... 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:') 

4) data wpisu, rejestracji lub u t~o rzen i a :~ )  2 1.06.20 1 1 r. 

5) nr NIP: 7262643926 nr REGON: 101 103549 

6) adres: 

mie.jscowo8C: L ~ D Z  ul.: PIOTRKOWSKA 266 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:') SRODMIESCIE 
gmina: LODZ p o ~ i a t : ~ )  L ~ D Z K I  

wojew6dztwo: L ~ D Z K I E  

kod pocztowy: 90-924 poczta: ~6df-Sr6dmieScie 

7) tel..: 509056126 

e-mail: spartalodz@gmail.com http:ll www.spartalodz.pl 

8) numer rachunku bankowego: 84 1240 3060 11 1 l 001 0 4198 3060 

nazwa banku Bank Pekao 

9) nazwiska, imiona os6b upowadnionych do reprezentowania oferenta/oferent6w1): 

a) Artur Marcinkowski 

b) Dominik Kowalczyk 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoirednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym 

mowa w ~ferc ie :~)  

11) osoba upowakniona do skladania wyjaSnien dotyczqcych oferty {imig i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 

Artur Marcinkowski 509 056 126. 

12) przedmiot dzialalnogci po2ytku pubiicznego: 

/ a) dzialalnoiC nieodplatna potytku publicmego 

Celem Klubu jest: 
Popularyzacja, rozw6j i stale podnoszenie poziomu sportowego wSr6d l6dzkiej mlodzieky a takte 
doroslych, stworzenie warunk6w do uprawiania sportu oraz wychowywanie przez kulturq fizycznq 
pilkarskich druqn seniorskich oraz juniorskich. 

Klub realizuje swo-je cele poprzez: 
1.  Wspdldziatanie z organami samorzqd6w terytorialnych i organami wladz panstwowych w celu 
zapewnienia czionkom Klubu wlaSciwych warunk6w do uprawiania sportu. 
2. Zrzeszanie cztonk6w w Klubie, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej. 
3. Propagowanie piiki noZnej wir6d zrzeszonych czionkbw i og6k spoleczenstwa. 
4. Organizowanie dzialalno8ci rekreacyjno-sportowej na rzecz czlonk6w Klubu oraz og6h spoleczelistwa. 
5. Publikowanie material6w propagandowych i szkoleniowych. 
6. Wspolpraca z Polskim Zwiqzkiem Pilki Nowej, Okrqgowymi Zwiqzkami Pilki Nodnej i innymi podmiotami 
dzialajqcymi na rzecz pilki notnej. 



7. Prowadzenie wlasnej witryny internetowej lub portalu spolecmobciowego, jako brodka informacji o 
dzialalnoSci. 

8. Stosowanie innych Srodk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu i kultury fizycmej na terenie dzialania 
Klubu. 
9. Organizowanie i wsp6lorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. 
10. Prowadzenie zajqk sportowych i warsztatdw dla dzieci. 
1 I .  Wsp6tpracq z Wydzialem Organizacji i Zarqdzania Politechniki Lddzkiej, Politechnikq Lddzkq oraz kdami 
naukowymi i organizacjami studenckimi, 
12. Tworzenie rodzinnej i sportowej atrnosfery na spotkaniach rozgrywanych przez Klub przez r62nego rodzaju 

atrakcje i pokazy odbywajqce siq na terenie dziatalno8ci Klubu. 
13. Walka z patologiq spolecznq i wykluczeniem 

1. Klub opiera swq dzialalnoS6 przede wszystkim na spolecznej pracy swoich czlonkbw, sympatykdw i 
wolontariuszy. 
2. Klub mote skupiak wok61 siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyraajqce wolg wspierania statutowej 
dzialalnobci Klubu. 
3. Dla realizacji okreSlonych celdw statutowych Klub mote zatrudniak pracownikdw. 
b) dzialalnoSk odplatna po2ytku publicmego 

nie dotyczy 

, 
13) jekeli oferent / oferencil) prowadzi 1 prowadzq') dzialalnobk gospodarcq: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorcdw ................................................................................... . .......................... 
b) przedmiot dzialalnoSci gospodarczej: 

I NIE DOTYCZY 

11. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz 

z przytoczeniem podstawy prawnejI0) Dotyczy tylko oj2rty wspblnej 

NJE DOTYCZY 1 

Ill. Szczegdlowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

4 

1 .  Kr6tka charakterystyka zadania publicznego 

W ramach programu, dzieci i rnlodziet majq zapewnione bezplatne zajqcia treningowe pilki notnej, 
zajqcia edukacyjne bedqce uzupelnieniem edukacji szkolnej oraz warsztaty profilaktyczne i pomoc 
psychologiczni) majqca na przeciwdzialanie uzaletnieniom takimi jak alkohol czy narkotyki. 
Przedmiotem zadania jest prowadzenie zajqk sportowych dla mlodzie2y ze szk6l podstawowych (treningi pilki 
no2nej). Trenerami bqdq studenci, pracownicy oraz absolwenci Politechniki Lddzkiej, a t a k e  mBoSnicy sportu. 
Klub w tym roku zdecydowal siq otworzyk kolejne dwie grupy mtodzietowe, kakda liczqca do 30 osdb: 
Treningi bedq poprzedzak warsztaty edukacyjne prowadzone przez student6w Politechniki Lodzkiej majqce na 
celu pomoc w odrabianiu prac domowych oraz przygotowania do testdw. 



2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznoSC wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn 

oraz skutk6w 

Sport w dzisiejszych czasach stal siq bardzo drogi. Aby go uprawiaC rodzice muszq wydawaC 
niekiedy wszystkie swoje oszczqdno4ci. WiqkszoSci rodzic6w nie staC r6wniet na tego typu formq 
spedzania czasu. Dzieci w6wczas oddajq siq uqwkom w tym narkotykom i spqdzajq czas przed 
komputerem. Zadanie publiczne, kt6re ma szansq by6 realizowane przez Spartq L6di daje szanse 
wszystkim dzieciom nie tylko uprawiad sport, ale korzystad r6wnieS z pomocy psycholog6w oraz z 
pomocy student6w, kt6rzy bgdq odrabiad z dziedmi prace domowe i prowadzid warsztaty edukacyjne. 
Okres tut po zakoliczeniu roku szkolnego i przed zblitajqcymi sig wakacjami jest dla dzieci i rodzic6w 
najtrudniejszym okresem w kt6rym tego typu zajqcia mogq skutecznie przeciwdzialaC uzaletnieniom 
takim jak narkotyki. 

3.  Opis grup adresathw zadania publicznego 

Program Klubu Sportowego ,,OiZ P t  Sparta t6di" przeznaczony jest dla dzieci i mlodzieQ miasta todzi w 
wieku od 6 do 10 tat. 

Liczba uczestnik6w zadania: 40 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania 

publicznego, w szczeg6lno4ci ze wskazaniom, w jaki spos6b przyczyni siq to do podwytszenia standardu 

realizacji zadania' I )  

Nie dotyczy zadania 
- 

5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymal/otnymalil) dotacjq 

na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re 

zostaly dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji") 

Nie dotyczy zadania 

6 .  Zaktadane cele reali~acji zadania publicznego oraz sposhb ich realizacji 

Program sklada sie z trzech gl6wnych modui6w: 
a, modulu spotecmy - promocji zdrowia i wsparcia psychologicznego oraz walki z uzalehieniami, 
b. moduh edukacyjnego, 
c. modulu szkolenia piikarskiego oraz rozwoju fizycmego. 

Gl6wne cele programu motna podzieliC na trzy podstawowe kategorie: 
1. Cele spoleczne 

eliminacja wykluczenia spolecznego poprzez udostqpnienie zajqC dla wszystkich dzieci niezaleknie od 
zamotnoSci rodziny, 

propagowanie zdrowego stylu @cia poprzez popularyzacjq sportu i promocje postaw bez uzale-ieh w tym 
narkotykow, 

ksztaltowanie wla4ciwych postaw emocjonalnych i walka z przemocq, 
ksztaltowanie postaw r6wnowakqcych zaangatowanie w naukg i sport. 

2. Cele edukacyjne 
Wsparcie najmlodszych uczestnik6w programu w obowiqzkach szkolnych (odrabianie lekcji, thmaczenie 

niezrozumia4ych zagadnieli ze szkoly, gry i zabawy wspierajqce proces dydaktycmy itp.), 
Wsparcie starszych uczestnikbw programu w przygotowaniach do sprawdzian6w, test6w i egzamin6w 

kolicowych, 
Kreowanie postaw zmierzajqcych do wyboru uczelni wytszych lub innych form nauki np. doksztaicenie 

zawodowe jako kolejnego stopnia edukacji w ramach idei LLL (Long Lfe Learning) 
3. Cele sportowe 

rekrutacja dzieci i mlodzieby, kt6ryrn statut spotecmy nie pozwala na zaangatowanie sie treningi pAki 



noknej, 
aktywizacja dzieci i mtodzieQ w obszarze sprawnoSci motorycmo-ruchowej, 
edukacja sportowa zmierzajqca do ksztaltowania wtaSciwych postaw zar6wno sportowych (Fair Play) jak i 

( p6hiejszych zachowah juk jako kibic. 1 
7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

L6df - Bahty 
Boisko "Orlik" przy szkole podstawowej nr 30 mieszczqcej siq przy ulicy Rysowniczej 113. 
t6db - Chojny 
Boisko ,,Orlik" przy szkole podstawowej nr. 162 mieszczqcej siq przy ulicy ul. Powszechnej 15 

8. Opis poszczeg6lnych dzialah w zakresie realizacji zadania publicznego spdjry z harmonogramem 

1. Kontynuowanie i rozwijanie wczeBniejszych projekt6w oraz rekrutacja nowych uczestnik6w 
2. Zakup niezbqdnego sprzqtu treningowego. 
3. Rozpoczecie zajqC 

Zajqcia treningowe prowadzone trzy razy w tygodniu przez p6ltorej godziny 
Zajqcia edukacyjne prowadzone min. Raz w tygodniu przez godzinq 

Zadanie publicme realizowane w okresie od 15.09.2016r. do 15.1 1.201 6r. 

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny 
za dziatanie w zakresie realizowanego 

zadania publicmego 
KS OiZ P t  Sparta t6dk 

KS OiZ PL Sparta t6df  

KS OiZ P t  Sparta L6dk 

KS OiZ P t  Sparta L6df 

Poszczeg6lne dziatania w zakresie 
realizowanego zadania p~blicmego'~) 

Rekrutacja dzieci 

Utworzenie zespot6w 

Zakup Sprzqtu 

Rozpoczqcie zajeC 

Terminy realizacji 
poszczeg6lnych dzial-ah 

10.09.201 6-14.09.2016 

14.09.2016-15.09.2016 

15.09.2016-3 1.09.2016 

15.09-2016-15.1 1.2016 



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publi~znego'~' 

spoleczne: 
1. Budowanie poczucia wlasnej wartoici i zbudowanie wiary we wlasne sily, 
2. Wypracowanie motywacji do podejmowania dziata~i sportowych i edukacyjnych, 
3. Nauczenie radzenia sobie z ze zloiciq i niezadowoleniem, 
4. Poznanie zasad skutecznego porozumiewania sig z rbwieSnikami, 
5. Zdobycie umiejgtnoSci asertywnego odmawiania, 
6. Zdobycie umiejgtnoSci radzenia sobie z krytyka shsznq i nieslusmq, 
7. Nabywanie umiejqtnoici rozwiqzywania konfliktbw, 
8. Zdobycie umiejqtnoici radzenia sobie ze stresem, 
9. Nabycie umiejqtnoici konceQracji na zadaniu, 
10. Nabycie umiejgtnosci we wsphtdzialaniu w grupie sportowej 
I I .  Poznanie sposob6w radzenia z porakkq, 
12. Zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu tycia oraz pomanie nowych form spqdzania wolnego 
czasu, 
13. Rozwijanie zainteresowari i kreatywnoici, 
14. Stworzenie zaplecza pomocnik6w dla dziecka w wspieraniu podjetych przez niego dziatari 
sportowych. 
1 5. Przeciwdziatanie uzaleinieniom w tym narkotykom 

edukacyjne: 
1 .  W jednoSci sila, czyli wsp6lne odrabianie prac domowych. 
2. Matematyka jest fajna i przydatna - zajecia matematyczne oraz promowanie Politechnicznych form 
ksztatcenia. 
3. Jezyk obcy jest bardzo potrzebny - wskazywanie miejsc wykorzystania jgzyka angielskiego w 
zabawie , sporcie, muzyce itp. oraz powtarzanie i nauka nowych s46wek 
4. Warsztaty kreujqce tw6rcze mySlenie. 
5. Warsztaty uczqce postgpowania w sytuacjach niebezpiecznych. 

sportowe 
1. ZASADY GRY: nauczanie gry w pilkq nomq poprzez male gry zadaniowe - pilka nokna 
podw6rkowa w klubie, zabawy w mabch zespolach i na malych polach gry. 
2. TECHNIKA: nauczanie techniki pilkarskiej w dominujqcej formie gier i zabaw (prowadzenie pilki, 
kontrolowanie pilki, podstawowe podania i strzaly z akcentem na obunoknoSd) 
3. TAKTYKA: zapoznanie zawodnik6w z podstawowymi wskazbwkami taktycznymi np. strzel 
bramkg przeciwnikowi i nie pozw61, by on strzelil jq tobie, zasady taktycme dotyczqce gry w 
rbwnowadze i przewadze liczebnej, ksztaltowanie orientacji i podziatu przestrzeni pola gry 
4. MOTORYKA: aktywizowanie i stymulowanie do ruchu poprzez r6tnorodne aktywnoici sportowe, 
ksztaltowanie szybkoici i zwinnoici w dzialaniach z pilkq i bez pilki, 
5. PRACA INDYWIDULANA LUB GRUPOWA: wspomaganie i stymulowani pracy indywidualnej 
6. Przygotowanie do  rozgrywek ligowych Lbdzkiego Zwiqzku Pilki Noinej 



1V. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w: 

2. Przewidywane fr6dla finansowania zadania publicznego 

Koszt 
do polayria 

z wkiadu 
osohowego, 

tympracy 
spdecznej 
czion kdw 

i hiadczeri 
wolontariuszy 

(w zi) 

00,OO 

00.00 

z tego 
z finansowych 

Srodk6w wlasnych, 
Srodk6w z innych 

tr6det9 w tym wptat 
i optat adresat6w 

zadania 
publicmego17) 

(w z1) 

3000~1 

3000zt 

z tego 
do pokrycia 

z 
wnioskowanej 
dotacji (w zl) 

1 OOOzl 

2000~1 

3000 z1 

50% 

50% 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

.......... % 

100 

Koszt 
calkowity 

(W z1) 

4000~1 

2000~1 

6000~1 

3000 zl 

3 0 0 0 ~ 1  

.......... zl 

.......... zl 

zl .......... 

.......... zl 

zl .......... 

6 0 0 0 ~ 1  

1 

2 

3.1 

3'2 

3.3 

5 

@ 's 
N 
P 

2 

Szt. 

Szt. 

Wnioskowana kwota dotacji 

hrodki finansowe wlasneI7) 

Srodki finansowe z innych h-bdet og6lem (Srodki finansowe 
wymienione w pkt 3.1-3.3)") 

wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznego") 

Srodki finansowe z innych h-6de~publicmych (w szczeg6lnoSci: 
dotacje z budketu panstwa lub budtetu jednostki samorzqdu 
terytorialnego, fundusy celowych, Srodki z fundusy 
~trukturalnych)'~) 

pozostale") 

Wklad osobowy (w tym s'wiadczenia wolontariuszy i praca 
spoleczna nlonk6w) 

Ogblem (hrodki wymienione w pkt 1-4) 

LP. 

I 

I' 

' Ir  

IV 

% + 

3 
% :: LC,l 

2 - 

1 

Rodzaj kosz t6~ '~ )  

Koszty merytory~zne'~) 
po stronie ... (nama 
Oferent~)'~): 

I ) Sprzet sportowy 
2) Wynagrodzenie dla 

trenerciw 

Koszty obstugi 20) 

zadania publicmego, 
w tyrn koszty 
administracyjne 
po stronie ... (nama 
Oferent~)'~): 

1) .................................. 
2) .................................. 
lnne koszty, w tym 
koszty wypnsa2enia 
i promocji po stronie ... 
(nazwa Oferenta)'"): 

1 )  ................................. 
.................................. 

Ogblem: 

5 

Q 

-u .%)7 

5 
2 

4000~1 

IOOOzl 

a 



3. Finansowe Srodki z innych fr6del publicznych2') 

Informacja o tym, 
czy wniosek (oferta) Termin rozpatrzenia - 

Nazwa organu o przymanie Srodk6w w przypadku wniosk6w administracji publicmej Kwota Srodkbw zosta#(-a) rozpatrzony(-a) (ofert) nierozpatrzonych 
lub innej jednostki sektora (W zi) pozytywnie, czy tez nie do czasu zlokenia 

finansbw publicznych zostal(-a) jeszcze rozpatrzony niniejszej oferty 
(-a) 

TAWNIE') 
TAK/NIE1) 
TAWNIE~) 
TAK/NIE1) 

Uwagi, kt6re mogq mief znaczenie p n y  ocenie kosztorysu: 

Klub Sportowy OiZ P t  Sparta L6df to nie tylko sport. Studenci pomagajq dzieciom odrabiaC prace 

domowe i ksztaltujq w nich obywatelskq postawq gotowq sprostaC wyzwaniom XXI wieku. Dofinansowanie 

pozwoli kolejnym dzieciom w kolejnych dzielnicach daC mokliwoSC rozwijania siq i pokazania, be sport mote 

lqczyC, a nie dzieliC. Dziqki konkursowi najmlodsi todzianie majdq miejsce w kt6rym bqdq mogli siq 

rozwijaC i spqdzaC czas odchodzqc od komputer6w i stroniqc od ukywek. Sparta t 6 d i  daje szansq wszystkim 

Lodzianom, a w szczeg6lnoSci tym najbiedniejszym bezplatnego szkolenia pilkarskiego i wyciqga rqkq do 

wszystkich rodzin pomagajqc im w codziennych trudach kycia. 

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publ i~znego~~) 

DoSwiadczony zesp6l w sklad, ktbrego wchodzi: 
- 4 trenerbw pil-karskich: Tomasz Kmiecik z uprawnieniami, Jakub Komorowski student P t  z 
uprawnieniami, Marcin Czajkowski student Pt z uprawnieniami, Tomasz Osiewalski 
- 3 trenerbw warsztatowych: Marta Kaba student, Dominik Kowalczyk student, Artur Marcinkowski 
student 
- 1 psycholog: lwona KaraS 
- czjonkowie stowarzyszenia wpierajqcy realizacjq zadania jako wolontariusze w ilohci nie mniejszej jak 
10 osbb. 

2. Zasoby rzeczowe oferentdoferentow') przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadaniaz3) 

Sprzqt treningowy jak: znaczniki, drabinki, pachofki, miseczki, pilki, materialy warsztatowe, pilki 

3. Dotychczasowe dohwiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re 

z tych zadan realizowane by@ we mp6lpracy z administracjq publicmq) 

Przeciwdzialania uzaleknieniom i patologiom spolecznym realizowane w roku 201 5 - Lubiq Sport 
Przeciwdzialanie uzaleknieniom i patologiom spolecmym realizowane w roku 2016 - Lubiq Sport 

4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-q) zlecaC realizacjq zadania publicmego w trybie, o kt6ryrn 

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pokytku publicznego 

i o wolontariacie 

NIE DOTYCZY 



OSwiadczam(y), ie: 

1)  proponowane zadanie publiczne w caloici mieSci siq w zakresie dziatalnofici po2ytku publicmego oferental 
eferett(6w1); 

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy ~ I n i e p o b i e r a n i e ' )  oplat od adresatbw zadania; 
3) oferent/&mwi4) jest/sql) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 3 1.07.2016 r. 
4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych, a takke wprowadzaniem ich do system6w informatycmych, osoby, 
ktbrych te dane dotyczq, zlotyly Stosowne oiwiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p62n. zm.); 

5) o f e r e n t / M 4 )  skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)/ zalega(-jq) ') z oplacaniem naletnoici 
z tytulu zobowiqzan podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spoieczne'); 

6) dane okreilone w czqici I niniejszej oferty sq zgodne z -/wta4ciwq 
ewidencjq'); 

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 

8) Dodatkowo oSwiadczam(y), ZR: 
- nie prowadzimy dzialalnoici w celu osiqgniqcia zysku, 
- nie ubiegamy siq o Srodki finansowe na realizacjq zadania konkursowego bqd2 jego czqici 
z innych kom6rek organizacyjnych Urzqdu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych. 

KLUB SPORTDWY 
"or2 Pt Sperk 

90-824 tbdf, Pldrkoumka 206 
spartalodz@gmall.com 

NIP 7262843928 REG. 101103548 

Zalqczni ki: 

(podpis osoby upowamionej 
lub podpisy os6b upowabionych 

do skladania oSwiadczeh woli w imieniu 
oferentaloferent6w I)) 

I .  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjiZ4). Kluby wpisane 
do ewidenc.ji klub6w sportowych Prezydenta Miasta Lodzi, w Wydziale Sportu UML zwolnione 
sq ze sktadania odpis6w z ewidencji. 

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktadajqcych oferty wsp6lnq nit 
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlaiciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy 
upowatnienie do dzialania w imieniu oferenta(4w). 

3.  OSwiadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiqzan wobec Miasta Lodzi 

PoSwiadczenie zlotenia 0fe1-Q~~) 

Adnotacje u r~qdowe~~)  

'1 Niepotrzebne skreSliC. 



2, Rodzajem zadania jest jedno lub wiqce.j zadah publicmych okredlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnoSci poeytku publicznego i o wolontariacie. 

') K ~ d y  z oferentbw skladajqcych ofertq wspblnq przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci ddqczajq wtdciwe pola. 
4, Forma prawna o7nacza formq dziatalnobci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreblonq 

na podstawie obowiqzujqcych przepisbw, w szczegblnodci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
dziatajqce na podstawie przepisbw o stosunku Pahstwa do Kobciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Pahstwa do innych koSciot6w i zwiqzkbw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoSci sumienia i wymania, 
jekeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dziatalnodci po2ytku publicmego, ucmiowskie kluby sportowe, ochotnicze 
strate potarne oraz inne. Naleky zaznaczyt odpowiedniq formq lub wpisaC innq. 

') PodaC nazwq wtdciwego rejestru lub ewidencji. 
6 ,  W zalednoici od tego, w jaki sposbb organizacja lub podmiot powstal. 
') Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowiqzkowe. Nalety wypetnik, jeteli zadanie 

publicme proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obrqbie danej jednostki. 
R, Nie wypetniac w przypadku miasta stotecmego Warszawy. 
9, Dotyczy oddziatbw terenowych, placbwe\ i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Naleg wypelniC jebli zadanie ma 

by6 realizowane w obrqbie danej jednostkt organizacyjnej. 
lo) Naleky okredlid, czy podstawq sq zasady okreilone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tet inna podstawa. Dotyczy 

tylko aferty wspblnej. 
11) WypelniC tylko w przypadku ubiegania siq o dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi by6 spbjny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - na leg  wskazak dokladny podzial 

dziafari w ramach realizac.ji zadania publicmego miqdzy skladajqcymi ofertq wspblnq. 
13) W harmonogramie nalety podaC terminy rozpoczqcia i zakonczenia poszczegblnych dziatah oraz liczbowe okreblenie 

skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, 
np. liczba SwidczeA udzielanych tygodniowo, miesiqcmie, liczba adresatbw). 

14) Opis zgodny z kosztorysem. 
Is) Nalew opisaC zaktadane rezultaty zadania publicmego - czy bqdq trwate oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni 

sig do rozwiqzania problemu spotecznego tub ztagodzi jego negatywne skutki. 
16) Naleky uwzglqdniC wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnoSci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzen. 
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicmego. 
Is) Nale2y wpisat koszty bezpobrednio zwiqzane z celem realimwanego zxlania publicmego. 
Iq) W przypadku oferty wspblnej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacjq o swoich kosztach. 
20) Naleg wpisaC koszty zwiqzane z obstugq i administracjq realizowanego zadania, kt6re zwiqzane sq z wykonywaniem 

dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq i prawnq projektu. 
Wypelnienie fakultatywne - umotliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktbrym mowa w Ij 16 ramowego wzoru 

umowy, stanowiqcego zatqcznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecmej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzoru ofcrty i ramowego wzoyl umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicmego. 

22) Informacje o kwalifikacjach osbb, ktbre bqdq zatrudnione przy realizacji zadania publicmego, oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy. W przypadku oferty wspblnej nalety przyporzqdkowak zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi 
oferentbw. 

23) Np. lokal, sprzqt, materialy. W przypadku oferty wspblnej na leg  przyporzqdkowak zasoby rzeczowe do dysponujqcych 
nimi oferentbw. 

24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycmym i prawnym, niezalehie od tego, kiedy zostat wydany. 
2 5 )  Wypefnia organ administracji publicznej. 



L6di, dnia 1 wrzeSnia 20 16 r 

URXRIJ h11hSrl'A TIOI)%I 
D E P A R T A M F N l  SPKAW S P O t f ( I N Y ( H  

Wyd7tal Sp(x111 
90-532 t o d i ,  111 ks Y 1 k o r ~ ~ p k ~  31 
tel. 47 638-48-36, fax  4 7  638-48-78 

Pan 
Tomasz Trela 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Lodzi 

Szanowny Panie Prezydencie, 

zwracam siq z uprzejmq proibq o wyrazenie zgody na rozpoczqcie procedury, 

umozliwiajqcej dofinansowanie zadania publicznego pn. ,,Sport to zdrowie - udzial 

we wsp6lzawodnictwie sportowym w kategoriach mlodzik6w i junior6w". Realizatorem 

zadania bqdzie Klub Sportowy ,,OiZ PE Sparta Ebdi", ktory wystqpil ze stosownym 

wnioskiem, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici pozytku 

publicznego i o wolontariacie. ~ r o d k i  finansowe w kwocie 3.000 zl przeznaczone na realizacjq 

ww. zadania bqdq pochodzity z zadania budietowego: Miejski Program Przeciwdzialania 

Narkomanii - Sport to zdrowie - udzial we wsp6lzawodnictwie sportowym w kategoriach 

mlodzikow i junior6w. 

W zalqczeniu oferta KS ,,OiZ PL Lbdi", kt6ra po akceptacji Pana Prezydenta 

Publicznej UML. 
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