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I. Podstawowe infonnacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, ~MINA MIŃSK MAZOWIECKI 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> 12 ZAKRESU SPORTU Dzieci i Młodzieży 

li. 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 JUDO KONTRA, uczniowski klub sportowy, Ewidencja Starosty Mińskiego Nr 12. Mińsl 

Mazowiecki, ul. Budowlana 12; tel. 511 896 399. mail: trener.judokontra@wp.pl 

Bank PEKAO S.A O/Mińsk Mazowiecki, 62 1240 2702 1111 001 O 7253 7760 

2. Dane osoby upowatnionej do składania 
!Zdzisław Wiącek, tel. 511 896 399; trener.judokontra@wp.pl wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczo 
1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data 
rozpoczęcia 

15.11.2021 Data 
zakończenia 

0.12.2021 

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

awody zostaną zorganizowane dla młodych adeptów judo stawiających pierwsze kroki na macie. Zawody odbędą się 4 
rudnia 2021 w sali sportowej szkoły podstawowej w Stojadłach. Oprócz zawodników UKS Judo KONTRA uczestniczyć 
ędą z innych zaprzyjaźnionych klubów judo z powiatu Mińsk Mazowiecki oraz z województwa mazowieckiego. 
rzewidujemy udział co najmniej 50 zawodników. 

wody będzie sędziowane przez profesjonalnych sędziów judo oraz przeszkolone osoby. Pieczę nad zawodami od strony 
edycznej będzie pełnił lekarz lub ratownik medyczny. Nad całością zawodów czuwać będzie koordynator a nad stroną 

portową - sędzia główny. Nagrodami dla uczestników będą medale, dyplomy i upominki - niespodzianki. 

awody zostaną przeprowadzone na trzech matach tatami. Do organizacji niezbędna będzie waga elektroniczna, 
agłośnienie sali i odpowiednia dekoracja obiektu. Przewidujemy że zawody potrwają kilka godzin. Wśród widzów nie 
abraknie rodziców młodych zawodników. 
awody zostaną rozpropagowaną za pomocą plakatów. 

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 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika docelowa) 
Liczba zawodników M Lista zgłoszeń 

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

IW latach 2015 - 2020 UKS Judo KONTRA realizował cele publiczne w zakresie sportu ujęte w konkursie na terenie Gminy 
Mińsk Mazowiecki. Swoimi działaniami w zakresie tych celów objął mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki. 

trrener od wielu lat zajmuje się szkoleniem młodych zawodników, przygotowując ich do zawodów rangi regionalnej 
!Ogólnopolskiej. Jego zawodnicy od kilku lat skutecznie rywalizują w zawodach regionalnych, ogólnopolskich 
!międzynarodowych zdobywając miejsca medalowe. 

IW poprzednich latach wielokrotnie organizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w judo oraz Mistrzostwa 
Powiatu Mińskiego w judo, w których uczestniczyło jednorazowo od 80 do 150 zawodników judo z kilkunastu klubów z 
iwojewództw mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego. Zadania były realizowane we współpracy z administracje 
publiczną: Gminą Mińsk Mazowiecki, Miastem Mińsk Mazowiecki i Powiatem Mińskim. 

Klub jest członkiem Polskiego Związku Judo i Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Judo. Posiada 
hicencję Polskiego Związku Judo na prowadzenie zajęć szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego w 
zakresie judo. Jest objęty nadzorem merytorycznym ze strony Polskiego Związku Judo w zakresie prowadzonego 
szkolenia judo. Trenerzy i sędziowie systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez związki, 
podnosząc swoje kompetencje zawodowe, co przekłada się bezpośrednio na jakość prowadzonych zajęć i 
prganizacji zawodów. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1 Oplata sędziów - 6 osób 1200 1200 
2 Oplata lekarza 400 400 

3 
Nagrody: medale, dyplomy i nagrody, 1400 1400 
art. piśmienne 

4 Koordynator 500 500 
5 Obsługa księgowo-kadrowa 500 500 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4000 3000 1000 

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* I eferen6i! składający niniejszą ofertę nie zalega(--ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / GfemRGi! składający niniejszą ofertę nie zalegaf-iął* / ;i,alo!Ja( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Kr:ajowym Rejestrem SąElowym* I 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. · 



SEKRiERZ ZARZĄDU 
......................... ~~.~.! .. ~ .. ~~: . 
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Data . 

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

Uczniowski Klub Sportowy Juda 
,,KONTRA" 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Budowlana 12 

NIP 822·16-37·28~. Rd(JOO 7115736◄2 
leł/lax 2S-756-0S-OS, (}5 I l-il96-399 



STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 3 

tel. (025) 759 87 00, fax. (025) 759- 87-02 

Mińsk Mazowiecki, dnia 3 .O I .2019 r. 

OP.4221.2.1.2019 

-----------------------~Z-.A Ś-W-I -A-D-C-Z,1aE.-1Nl4-ł--l l;;,E----------- 

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2) i art. 218 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 
zaświadcza się, że decyzją z dnia 02.08.1999 r. znak: 
OK. 4129-12/99 Uczniowski Klub Sportowy Judo 
„KONTRA" w Mińsku Mazowieckim jest wpisany 
do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej 
przez Starostę Mińskiego, pod numerem 12. 

W skład Zarządu Klubu wchodzą: 
I. Zdzisław Wiącek - Prezes 
2. Jerzy Gajowniczek - Wiceprezes 
3. Grażyna Wiącek - Sekretarz 
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Zwolnienie= opiaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. I pkt /) lit. g 
ustawy= dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej 
(D=. U. = 20 I 9 r .. poz. I OOO= poźn. =111.J 

Sprawę prowadzi: Izabela Komorowska 
Wydział Oświaty i Promocji 
tel 25 759 87 08 

www.pow1atminsk1.pl e-maII: słarostwo@pow1atmmsk1.pl 
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Uczniowsii Klub Sport1wy Jui!I 
,,KONTRA" 

0~300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Budowlana 12 

NIP 822-18-37-284, RIIQOO 711 S736◄2 
tel/fox 2S-7S8-0S-OS, 0-511-896-399 


