
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 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

 
BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN 

 

2. Rodzaj zadania publicznego1) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 
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 oferenta: Uczniowski Klub Sportowy OLIMP KĘTRZYN  
Forma prawna: UKS 
Właściwa ewidencja: wpis w Starostwie Nr ewidencyjny UKS 8 
Data wpisu : 07 listopada 2000 r. 
Nr NIP : 742-20-05-124 
Adres: Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 9 
Strona WWW – brak 
Tel. 5012120176  
 
 

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

 
Jerzy Pruszyński 5012120176 

e-mail:jery61@wp.pl 

 

 
 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Świata w jeździe artystycznej na rolkach w Argentynie 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 
rozpoczęcia 

10.10.2022 Data  
zakończenia 

07.11.2022 

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

                                                 
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.  



Wiktor Smosarski jest mieszkańcem Kętrzyna oraz zawodnikiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp Kętrzyn. Od 
siedmiu lat trenuje w sekcji BlueBear, skupiającej zawodników uprawiających dyscyplinę freestyle slalom na rolkach. 
Jego pasja, ambicja, talent i dążenie do perfekcji doprowadziły go na szczyty światowego rankingu organizacji World 
Skate zrzeszającej zawodników wszystkich dyscyplin rolkarskich. Wiktor ma obecnie 14 lat i zajmuje aktualnie 4 
miejsce na świecie w konkurencji classic junior men, 3 miejsce w konkurencji battle junior men. Ostatnio w czasie 
wakacji zdobył dwa złote medale w konkurencji classic i battle w prestiżowych zawodach Conero Hero Battle we 
Włoszech. Na wysoko punktowanych zawodach Paris Slalom World Cup we Francji zajął 2 miejsce w battle i 3 miejsce 
w classic. Jest potrójnym Wicemistrzem Polski juniorów w konkurencjach: classic, battle i speed. Wielkim 
wyróżnieniem jest przyjęcie Wiktora do zespołu francuskiego producenta rolek SEBA  FR Team. Najlepszego teamu na 
świecie skupiającego najlepszych zawodników z całego świat.  
Polski Związek Sportów Wrotkarskich PZSW powołał Wiktora do ścisłej kadry narodowej Polski na Mistrzostwa Świata 
Freestyle Slalom Argentyna 2022. Zawody te odbędą się w dniach 2-6.11.2022 w Buenos Aires. Wiktor ma wziąć 
udział w tym światowym spotkaniu wszystkich dyscyplin rolkarskich, w tym także freestyle slalomu. Tak 
utalentowaną osobą możemy się nie tylko szczycić, ale także pomóc Wiktorowi w kolejnym kroku w jego już 
obfitującej w sukcesy karierze rolkarza z Kętrzyna. Miasto Kętrzyn od lat pomaga pasjonatom rolkowania z BlueBear, 
za co bardzo dziękujemy. Nasi zawodnicy zawsze godnie reprezentują barwy Kętrzyna na zawodach ogólnopolskich i 
międzynarodowych. Najczęściej możliwość startu w zawodach pod względem finansowym zapewniają rodzice 
zawodników. Wsparciem są też stypendia ufundowane przez Miasto Kętrzyn. Jednakże wyjazd na Mistrzostwa Świata 
do tak odległego kraju jest bardzo kosztowny. Zwracamy się zatem z prośbą o wsparcie finansowe udziału Wiktora w 
tym wydarzeniu. Koszt całkowity wyjazdu to kwota około 11000 zł. Część wyjazdu będzie dofinansowana przez PZSW 
(około 3000zł). Pozostała kwota to duże obciążenie dla rodziców. Stąd nasza prośba o pomoc w sfinansowaniu 

wyjazdu naszego zawodnika na Mistrzostwa Świata World Skate Games 2022, Argentyna. 
 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Udział w zawodnika w Mistrzostwach 
Świata 
 

100% Zdjęcia z zawodów, informacje umieszczane 
na stronie mediów 
społecznościowych  klubu, miasta  
 

Osiągnięcie jak najwyższej lokaty  50% zdjęcia tabele wyników  
 

Upowszechnianie kultury fizycznej  
 

40% zdjęcia 

   

 

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

UKS „OLIMP” Kętrzyn współpracuje z Gminą Kętrzyn w zakresie sportu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez 
aktywny współudział w realizacji zadań publicznych. UKS OLIMP od początku istnienia realizuje zadania związane z 
popularyzacją kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Kolejne edycje „Freestyle Slalom Kętrzyn” wspierane przez władze 
samorządowe są  najlepszą rekomendacją naszej działalności na rzecz dzieci i młodzieży. W projekcie co roku bierze 
udział ponad 100 osób z Polski i z zagranicy. Rolki w sekcji BlueBear UKS Olimp skupiają obecnie ponad 50 zawodników 
w wieku od 6 do 20 lat. Cieszy też fakt, że na zajęcia wraz z dziećmi przychodzą rodzice, którzy nabywają umiejętności 
przyjemnego i bezpiecznego rodzinnego „rolkowania”. UKS Olimp wielokrotnie organizował imprezy sportowo 
rekreacyjne cieszące się dużą popularnością środowiska. 
 

 
 
 
 



 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport i zakwaterowanie 3000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3000 3000 0 

 
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) 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. 

 
.................................................................                                 Data, 22.09.2022 
........................................................  
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


