
URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE ul. Rolna 2 
Referat Rozwoju i Promocji, tel.: (94) 35 14 189

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 , oćpcf/.ieoż, , pofę^tąwjąjąc 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*". US'i RON1F M ORSKIE W
wpłynęł^i^. .......... 2022 -04- 2

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie N r .....M to & W l

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Ustronie Morskie

2. Rodzaj zadania publicznego11 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 
gminie Ustronie Morskie

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

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół", UK/4/99, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

78-111 Ustronie Morskie , ul. Wojska Polskiego 8

■

2.Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty(np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

prezes klubu: Agnieszka Surdyk, tel. 510104887, 
szymszel5@wp.pl

sekretarz klubu: Karolina Dmowska, tel. 662292069

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.Tytuł zadania publicznego Ciężka praca popłaca!

2.Termin realizacji zadania publicznego ’
■

Data
rozpoczęcia

14.06.2022 r. Data
zakończenia

15.06.2022 r.

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

Krótka charakterystyka zadania:
Pragnąc nagrodzić dzieci i młodzież z terenu Gminy Ustronie Morskie za ciężką i sumienną pracę w roku 
szkolnym 2021/2022 oraz chcąc pobudzić ich do aktywnego spędzania czasu wolnego, zdobycia wiedzy o 
otaczającym świecie i kulturze, a także wskazanie sposobów rozwiązywania problemów uzależnień od 
alkoholu, nikotyny, narkotyków i Internetu, Stowarzyszenie UKS „Sokół” jako oferent proponuje integracyjną 
imprezę turystyczno -  edukacyjno -  profilaktyczną dla około 50 członków klubu w wieku od 6 do 15 roku życia. 
Jest to wycieczka pod hasłem „Ciężka praca popłaca”. Adresatami wycieczki są dzieci i młodzież z terenu 
Gminy Ustronie Morskie. Projekt zakłada dwudniową wycieczkę Gdańsk -  zwiedzanie miasta -  część I i Reda 
-  zabawa w parku wodnym -  część II. Podczas wyjazdu odbędzie się także pogadanka, połączona z 
konkursem plastycznym, promująca zdrowy styl życia. Po raz kolejny przybliżymy dzieciom niszczący wpływ 
alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm człowieka, a także negatywne skutki jakie niesie ze sobą 
nadużywanie telefonów komórkowych. Realizatorem projektu w całości jest stowarzyszenie UKS „Sokół”. Nie 
przewiduje się partnerów w realizacji zadania. Wysokość dopłaty poniesiona przez jednego uczestnika na 
realizację tego zadania wyniesie 75 złotych.
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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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Integracja członków Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Sokół”.

Lepsze poznanie się dzieci, 
poprawienie komunikacji i 
relacji koleżeńskich.

Spostrzeżenia opiekunów, zdjęcia, 
publikacje na Facebooku, stronie szkoły i 
gminy.

Upowszechnianie form aktywnego 
wypoczynku, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym i pożyteczne 
spędzanie czasu.

Zabawa w Parku Wodnym 
-  pokazanie dzieciom 
ciekawych form spędzania 
czasu, poznanie zasad 
obowiązujących w dużych 
parkach wodnych, poznanie 
zasad bezpieczeństwa.

Zdjęcia, publikacje na Facebooku, stronie 
szkoły i gminy.

Poznanie tradycji, zabytków kultury i 
historii danego regionu.

Zwiedzanie miasta -  
poznanie innego regionu 
Polski.

Zdjęcia, publikacje na Facebooku, stronie 
szkoły i gminy.

Promocja zdrowego stylu życia, 
wolnego od nałogów i uzależnień.

- Rozwijanie wśród dzieci 
postaw asertywnych
- Dostrzeganie przez dzieci 
niszczącego wpływu nikotyny, 
alkoholu i narkotyków na 
organizm człowieka
- Uświadomienie dzieciom z 
czym wiąże się nadużywanie 
telefonów -  fonoholizm
- Rozbudzenie wśród dzieci 
świadomości i
odpowiedzialności za własne 
zdrowie.
- Nauczenie dzieci i młodzieży 
jak prawidłowo organizować 
czas wolny, z pożytkiem dla 
własnego rozwoju i zdrowia.

Spostrzeżenia opiekunów, rodziców 
i nauczycieli.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania

UKS „Sokół” jako stowarzyszenie, posiadawieloletnie doświadczenie w upowszechnianiu kultury 
fizycznej, ponieważ już od 1999 r. realizuje swoje cele statutowe. Działalność klubu związana jest ze 
szkoleniem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskiew pływaniu, piłce siatkowej i 
sporcie szkolnym przez cały rok szkolny. Klub Sportowy „Sokół"aktywnie współpracuje z jednostkami 
samorządu i okręgowymi związkami sportowymi oraz Kołobrzeskim Szkolnym Związkiem 
Sportowym. Jesteśmy organizatorami różnych zawodów na szczeblu gminnym i powiatowym. 
Działalność klubu związana jest również z organizowaniem wypoczynku dla dzieci (obozy sportowe) 
oraz aktywnej turystyki (turystyka rowerowa). Obozy organizujemy samodzielnie, nie wspieramy się 
zewnętrznymi organizacjami turystycznymi. Osoby realizujące zadanie to pedagodzy doświadczeni 
w organizacji zajęć sportowo -  rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. W skład zarządu klubu wchodzi 
pięć osób wykonujących swoje zadania społecznie. Aktualnie klub zrzesza 85 aktywnych członków 
uczęszczających na zajęcia sportowe.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu
■

Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Transport 3000 3000
2. Nocleg + wyżywienie 7500 4000 3750
3. Bilety wstępu 2500 2500
4. Przewodnik 500 500

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13750 10000 3750

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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) wzakresiezwiązanymzeskładaniemofert.wtymzgromadzeniem,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.

PREZES
”S SEKREJAKZ

U K S ^O K Ó L " Data ...4.3.-..̂ a.ZZ
Karot

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woliw imieniu oferentów)

U c z n io w s k i K lu b  S p o r to w y

il Wojsko 8,78-1 11 usironie Morskie 
te l./tax0?4 351 55 28


