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

Urząd Miejski w Łomży

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: Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Łomży : UKS 9/99, Kod pocztowy:
18-400, Poczta: Łomża, Miejscowość: Łomża, Ulica: Wiejska, Numer posesji: 16, Województwo:
podlaskie, Powiat: Łomża, Gmina: m. Łomża, Strona www: , Adres e-mail:
pilkarecznalomza@gmail.com, Numer telefonu: 512042215,
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)

Bożena Iwona Gryczewska
Adres e-mail: bigryczewska@wp.pl Telefon: 512042215

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej
Juniorów i Juniorek 2020.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

17.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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14.06.2020

Opis zadania
Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej Juniorów i Juniorek 2020 w terminie 05-07.06.2020 r. (data może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.) W wyjeździe udział weźmie 10
zawodniczek/zawodników oraz dwóch trenerów/opiekunów.
W roku 2020 rozgrywki piłki ręcznej plażowej zostały dołączone do Systemu Sportu Młodzieżowego
MSiT, jest to ogromna szansa na promocję miasta w środowisku sportowym,rozwój powyższej
dyscypliny oraz poszerzenie oferty sportowej w mieście Łomża.
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania publicznego będzie miejsce wskazane przez Związek Piłki Ręcznej w
Polsce. Prawdopodobnie będzie to miejscowość, w której już wcześniej odbywały się powyższe
zawody np: Kąty Wrocławskie, Gdańsk, Poznań, Myślenice, Inowrocław itd.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Utworzenie w mieście Łomża
sekcji piłki ręcznej plażowej.

100 %

Uchwała Zarządu Miejskiego
Klubu "Dwójka" Łomża o
powołaniu sekcji sportowej
piłki
ręcznej plażowej.

Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce
Ręcznej Plażowej Juniorów i Juniorek
2020.

100 %

Protokoły rozgrywek/ zdjęcia
dokumentacyjne

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża od 20 lat zajmuje się propagowaniem oraz rozwojem piłki
ręcznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się również szkoleniem i rozwijaniem
umiejętności trenerskich.
Organizacja rozgrywek ligowych licealiady i gimnazjad wojewódzkich 2000-2018
Organizacja rozgrywek ligowych I Ligi piłki ręcznej kobiet 2017-2019
Organizacja rozgrywek ligowych II Ligi piłki ręcznej kobiet do 2017 od 2019 ponownie
Organizacja XVIII Mikołajkowych Ogólnopolskich Turniejów Piłki Ręcznej Dziewcząt.
Organizacja Półfinału i Finału Młodzieżowego Pucharu Polski - 2001
Organizacja Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych - 2001-2018
Organizacja finałów rozgrywek o klubowe mistrzostwo Podlaskiego WZPR w latach 2000-2018
Organizacja i realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2018 - budowa
boiska do piłki ręcznej plażowej - wygrane największą ilością głosów w ramach BO - ponad 2400
Organizacja i realizacja programu "Zakręcona Łomża" - półkolonie oraz Turniej w Dwa Ognie o
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Puchar "Pandziaka" w ramach programu finansowanego ze środków Miasta Łomża - 2019
Organizacja i udział w programie ZPRP i MSiT szkolenia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
"Gramy w ręczną 2018" i "Gramy w ręczną 2019"
Organizacja i udział w programie ZPRP i MSiT szkolenia dzieci i młodzieży "Zręcznie kręcimy na
piasku 2019" - jako jedyny klub w województwie podlaskim
Stała współpraca z Zarządem Podlaskiego Okręgowego ZPRP w Białymstoku
Stała współpraca ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce w Warszawie
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża od 20 lat zajmuje się propagowaniem oraz rozwojem piłki
ręcznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się również szkoleniem i rozwijaniem
umiejętności trenerskich. Od 2019 roku prowadzi zajęcia z piłki ręcznej plażowej dla dzieci oraz
młodzieży w ramach programu "Zręcznie kręcimy na piasku" finansowanego ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu 2019 roku organizacja realizowała zadanie publiczne
"Zakręcona Łomża" ze środków miasta Łomża, w którym podczas półkolonii dzieci rozwijały m.in.
swoje umiejętności gry w piłkę ręczną plażową.
W ramach działań Związku Piłki Ręcznej w Polsce 2 zawodniczki Miejskiego Klubu Sportowego
"Dwójka" Łomża: Michalina Gryczewska i Kaja Gryczewska brały udział:
- 2017 rok kadra narodowa juniorek w piłce ręcznej plażowej na Mistrzostwa Europy w Chorwacji
- 2018 rok kadra narodowa juniorek w piłce ręcznej plażowej na Mistrzostwa Europy w Czarnogórze
- 2018-05 Mistrzostwa Polski Juniorek w Piłce Ręcznej Plażowej w Myślenicach w barwach UKS
Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie
- 2018 rok Mistrzostwa Polski PGNiG Summer Superliga w Piłce Ręcznej Plażowej w Starych
Jabłonkach w barwach UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie
- 2019-06 Mistrzostwa Polski Juniorek w Piłce Ręcznej Plażowej w Kątach Wrocławskich w barwach
UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie
Trener i zawodniczka MKS "Dwójka" Łomża Pani Aneta Konert jako II Trener UKS Olimpijczyk
Kowalewo Pomorskie prowadziła zespół piłki ręcznej plażowej wraz utytułowanym Trenerem piłki
ręcznej plażowej (trener kadry narodowej kobiet piłki ręcznej plażowej) i halowej Robertem Bejgier.
Zadanie publiczne komplementarne jest ze Strategią Rozwoju Piłki Ręcznej Plażowej w Polsce na
lata 2018-2024 Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Strategia przewiduje rozwój oraz szkolenie dzieci i
młodzieży w powyższej dyscyplinie w całej Polsce. Przełomem będzie 2024 rok, wówczas popularna
„plażówka” prawdopodobnie stanie się dyscypliną olimpijską.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1. Dwóch trenerów/instruktorów.
2. Doświadczenie zawodowe członków Zarządu Klubu.
3. Wsparcie merytoryczne ZPRP.
4. Sprzęt sportowy i urządzenia treningowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynagrodzenie trenerów.

2400,0

2.

Koszty uczestnictwa (wyżywienie,
zakwaterowanie)

3600,0
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Z innych
źródeł

3.

Transport

4000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

10000,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) 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..............................

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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