
 

 

Wpłynęło do Urzędu Miasta Kętrzyn dnia 4 listopada 2022 roku 

Uznano celowość realizacji zadania publicznego 
 

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 publicznego
1)

 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 

Uczniowski Klub Sportowy „Bad-Max” przy Szkole Podstawowej nr 4 W Kętrzynie 

-nr ewidencyjny UKS-1 ( Starostwo Powiatowe Kętrzyn) 

-adres: 

UKS „BAD-MAX” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1, 11-400 Kętrzyn 

-brak strony www. 

-adres do korespondencji: ul. Moniuszki 1, 11-400 Kętrzyn 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

WIOLETTA SOSNOWSKA  

JUDYTA RADZIWON  

 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego  

  

1. Tytuł zadania publicznego 
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Prague Volleyball 

Games 2022 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
30.11.2022 Data  

zakończenia 
31.12.2022 

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.  



Dziewczęta rocznik 2010 są zawodniczkami Uczniowskiego Klubu Sportowego Bad-Max Kętrzyn.  Od sześciu

lat trenują piłkę siatkową, reprezentują nasze miasto w rozgrywkach mini siatkówki całego kraju. 

W zeszłym roku awansowały na Mistrzostwa Polski do Gliwic. W tym roku po raz pierwszy jako najmłodszy

zespół województwa startuje w Lidze Młodziczek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej. Trzy

dziewczęta w tej drużynie są reprezentantkami kadry wojewódzkiej SOS. Międzynarodowy Turniej Piłki

Siatkowej w Pradze, który odbywa się w dniach 27-29.12.2022 r. jest możliwością sprawdzenia swoich

umiejętności siatkarskich, możliwością startu i współzawodnictwa na arenie międzynarodowej. Start 

w takich zawodach jest możliwością promocji naszego miasta poza granicami kraju. Stąd nasza prośba o 

pomoc w sfinansowaniu wyjazdu naszych zawodniczek na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Prague 

Volleball Games 2022 w Pradze. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Osiągnięcie jak najwyższego miejsca 

w turnieju 

50% Zdjęcie tabeli wyników  

Udział zawodniczek w 

Międzynarodowym Turnieju Piłki 

Siatkowej Prague Volleyball Games 

2022 

100% (13 dziewcząt) Zdjęcia, lista zgłoszeniowa, informacja 

na stronach gazet i internetowych  

Upowszechnienie 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 „BAD-MAX“ przy Szkole Podstawowej nr 4 to stowarzyszenie działające na rzecz miasta Kętrzyna, 

którego nadrzędnym celem jest wychowanie przez sport, budowanie postaw aktywnego， zdrowego życia

w środowisku lokalnym.   

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku i prowadziło szkolenie dzieci i młodzieży naszego miasta w różnych

dyscyplinach. Przez dłuższy okres działalność klubu była zawieszona， którą reaktywowano od 2018 roku.  

UKS ,, Bad-Max” działający przy szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie prowadzi:  

- organizację corocznych zawodów sportowych dla dzieci miasta Kętrzyna, 

- szkolenie sportowe z piłki siatkowej dla dziewcząt w wieku 6-14 lat， 

- zawody sportowe w rzucance siatkarskiej dla dzieci klas I-III szkół podstawowych naszego miasta. 

Nasze zawodniczki startują w turniejach Kinder Sport od 2 lat. W zeszłym roku zawodniczki UKS „BAD-MAX” 

zajęły wysokie lokaty w finale wojewódzkim zdobywając brązowe medale w dwóch kategoriach. W 

obecnym roku po raz pierwszy startujemy w Lidze Młodziczek WMZPS i utrzymujemy się w III lidze. 

Najważniejszym sukcesem w roku 2022 był start w Finale Mistrzostw Polski Kinder Joy of Moving w 

Gliwicach w kategorii ,,2”, „3”, „4“dziewcząt.  

W Uczniowskim Klubie Sportowym pracują nauczyciele w-f z wieloletnim doświadczeniem i dużym

zaangażowaniem w działalność sportową naszego miasta.  

Stowarzyszenie od 3 lat współpracuje z Gminą Miejską Kętrzyn w zakresie sportu i promocji, poprzez 

systematyczny i aktywny współudział w realizacji zadań publicznych. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 



Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie 6 000,00 6 000,00 0,0 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 000,00 6 000,00 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Wioletta Sosnowska 

Judyta Radwan                                                                                         Data 3 listopada 2022 r. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  

osób upoważnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu oferentów) 

  


