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l. Dane oferenta/efurentółpłs
1) nazwa: RUDaK'E TawARzYsTWa HqKEJaWE ,,zRYw' RaIDA ŚtĄsxl
2) forma prawna:'}

(X)stowarzyszenie ( )fundacja
( ) kościetna osoba prawna ( ) kościetna jednostka

organizacyjna

( ) spółdzietnia socjatna ( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym €estrze lub ałidencji:s)

KRs ao004o9689

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 21.a|.2al2
5) nr NlP 641-24'1-91-48 nr REGON 24O 689 151

6) adres:

miejscowoś c: RllDA ŚtĄsxa ut. :BYTOł{§ KA 1 5

dzielnica tub inna jednostka pomocnicza: ORZEGÓW

gmina: RUDA ŚIĄSKA powiat: RuDA ŚlĄsKA

woJewództwo: Śąsrur
kod pocztowy: 41-7(}4 poczta: RuD^ ŚLĄSKA t2

7) tet.: 604 16t 724 fa!<s: BRAK

e-mai[: rthzrvw@ap.Et! http: l l www.rth-zryw.pl

8) numer rachunku bankowego:

naafla banku: CREDIT AGRiCOLE 8ł/lNK PaLSKA S.A.

67 1 94o 1 0763 1 05 69 1 1 aa0000a0

9)naariska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferentaleferentÓP:

SOBERA JERZY _ PREZES ZARZĄDU

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonuiącej

zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

N,E wTYczY
11) osoba upoważniona do sktadania wyjaŚnień dotyczących oferty ( imię i naanrisko oraz

nr tetefonu kontaktowego)

JERZY soBERA 604 161 724

1 2} przedmiot dziatalności pożytku pub[icznąo

a) działalność nieodptatna pożytku publicznego

- propdgowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególnoścł hokeja na lodzie
, planowanie i organizowanie pozalekcyjneso czdsu dla dzieci i lńodzieży
- organizowanie sekcji sportowych, w których organizowane jest szkolenie
- klub wspótdziała z wszystkimi organizacjami, organami i instytucjami w celu ronvoju kultury
fizycznej, sportu, turystyki oraz poprawy zdrowotnej społeczności śląskiej
- organłzacja imprez oraz zawodów sportowych i temu towarzyszących

b) działatność odptatna połtku publicznego

NlE DoTYczY



13) jeżeti oferent /eferenei9 prowadzi/prowadząl) działatność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Nl§ DOTYCZY

b) przedmiot dżatatności gospodarczej NlE WTYCZY
NIE DOTYCZY

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem pdstawy prawnejlo)

NIE DOTYCZY

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. }(rótka charaktervstvka zadania
* zajęcia z zakresu nauki jazdy na łyżwach
* zajęcia dydaktyczne z ząkresu profilaktyki alkohalowej i żywienia (we wspótpracy z SP

nr 40)
- zabawy rekreacyjno - sportowe (konkursy, gry i zabawy na lodzie)
- pokaz hokeja na ładzie
- dyskoteka na lodzie

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
prryczyn oraz skutków

Otyłość dotyka wszystkich aspektów zdrowia (fizyczne, psychiczne i społeczne) tńodego
i dorosłego człowieka. Ogranicza jega potencjał rozwojowy, możIiwości życiowe, obniża
jakość życia. Leczenie otyłości jest trudne, czasocffianne i często mało skuteczne, frustrujące
dla dziecka, jego rodziców i terapeuty. U dzieci rrńodzieży nie stosuje się leczenia
farmakologicznego. Leczenie polega na wydatkowaniu nadmiaru energii nagromadzanej
w arganizmie przez wiele lot w postaci tkanki tłuszczowej. Utrata tej energii jest możliwa
poprzez ograniczenie jejpodaży w pokarmach lub zwiekszenie aktvwności fizvcznei.
Skuteczność leczenia ogranicza wiele czynników społeczno - ekonomicznych, kulturowych oraz
niska motywacja do leczenia, Należy wspierać dzieci i lńodzież w walce z otytoŚcią.
,Wspieranie" rozumiemy jako wspomaganie wysiłków podejmawanych przez dziecko lub
zmnieiszaniu nadmiaru masv ciała. ltotywację można rozbudzaĆ poprzez stworzenie
warunków do redukcji nadwagi, czyli m.in. zmianę sposobu żywienia całej rodziny,
uśńadamianie zagrażeń z tym związanych, a także_zsp!9pgno,woąla ofertv 7aięĆ ruch ń,
a przez to rozbudzenie w dziecku chęci i potrzeby pozbycia się nadwagi.

Problemy dziecka otyłego rosnąwraz z jego wagq. Jest ono powolne i słabsze w ięc róńeŚnicy
traktują je jako mało atrakcyjnega towarzysza gier i zabaw. Docinki i złoŚIiwości budzą
w dziecku przekonanie, że jest mniej wartościowym człońekiem. Takłe dziecko bezpiecznie
czuje się tylko w domu, Często Wrasta na cztońeka zamknietego w sobie, nłeŚmiałego.
Siedmiolatek często chroniony do chwili rozpoczęcia nauki w szkole bezpiecznym zapIeczem
domu i akceptacją radziców, zostaje poddany próbie, przekraczającej często jego możIiwoŚci
psychiczne. V{vdaie sie to aż nazbvt oczwliste. że dzieci otvłę czuio sie gorsze w Środovłisku,
które padkreśIa walorv szczupłei svlwetki i sorawności fizvcznei.

Ponadto w dzielnicy Orzegów odbywa się znikama ilość imprez o charakterze rekreacyjno ,
kulturalnym, których adresatami byłyby dzleci i nńodzież z tzw. Środowisk zagrożonych
społecznie. tłt okresie zimowym jeszcze trudniej wyciqgnąć lńodych ludzi z ,,objęĆ'
komputerów (w tym glównie portali społecznościowych) i innych nowaczesnych technologii.
Ni*lątp|iwie wzrasta też liczba dzieci i rńodzieży pijących alkoho| oraz chorujących na
depresję. Progresywnie rozwija się zjawisko przemocy oraz agresji dzieci i rńodzieży zarówno
w relacjach rówieśniczych, jak i w stosunku do dorosłych. Zadanie posiada wiele walorów
rozrywkowych oraz integracyjnych, a czynny udział w nim wspomaga proces wchowania
młodych ludzi. to zwłaszczą dzieci i rńodzieży zaniedbanej wychowawczo. Ponadto
istnieie niska w zakresie samooreanizacii działań



i rekreacyjnych. Lokalnym rodzinom często nie starcza śradków, aby ich dzieci w sposób
aktywny mogły spędzić czas walny, szczegótnie zimą. Bezrobocie lub często wykluczenie
społeczne nie pomaga także we wskazyvtaniu ńaściwych wzorców. aczywistym jest ńęc
poszukiwanie adpowiednich narzędzi i nowych razwiązań, które pozłrtolą w tych
okolicznościach na na poprawę efektywności w sferze pramocji
zdrowia przQz aktywność fizyczną dzieci i lńodzieży z Rudy §ląskiej.

l prewencll

zadania będzie grupd ok. 4a0 dzieci i tttłodzieży w wieku 5 - 18 lat. W tym 150

dzieci w wieku 8-9 lat będzie cyklicznie brało udział w zajęciach z nauki jazdy na łyżwach.

Pozostałą grupę utworzą uczestnicy zabawy mikołkajowej w dniu ó.12.2013, §Ównie lńodzież

w wieku l3-18 lat z akal dzielnic iw- Godula. Rłda. Clwbzie

3. adresatów zadania

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji ariązanych z reatizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia
standardu reatizacii zadanial1)

5. lnformacj a, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrrymal/otrzymalil} dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania pubticznego z podaniem inwestycji,
które zostaty dofinansowane, organu, który udźelit dofinansowania, oraz daty otrzymania

1 .|ń|zmożenie zainteresowania sportem
2. Propagowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia, jako alternatywnej formy spędzania
wolnego czasu
3. Podniesienie ogólnej sprawności psycho -fizycznej, z naciskiem na dzieci mające problem
z nadwagą
4. Dostarczenie pozytywnych wzorców spędzania woinego czasu
5. Organizacja wolnego czas.l
7. lntegracyjny
8. Podniesienie ł utrwalenie wiedzy na temat uzależnień
9. IJświadomienie negatrynego wpływu nikotyny, alkoholu i narkotyków na organizm
człowieka
1o, Poprawa umiejętności interpersonalnych oraz radzenia sobie z ńasłymi problemami
l1. Budowa zaufania
t 2, Ugruntowanie postaw abstynenckich
Sposób reatizacji poprzez: zajęcia spartowo - rekreacyjne, wykłady, pogadonki, konkursy,

tttEJsKI oŚRoDEK sPoRTU i REKREACJr uI. Bytomska l5,41-7a4 Ruda Sląska

szKotA PoDsTAwowA NR 4a w RUDzlE susKlEJ

1 . Dopracowanie schematu organizacyjnego zadania
2.Omóńenie z kadrą szkolenławą zakresu i skąli poszczególnych dziatań.
3. Omóńenie z rodzicami beneficjentów zadania jego treści treści.
4.Realizacja czynności formalnych (padpisywanie umów, przygotowanie obiektu

sportawego łtp.)
S.Zakup sprzętu sportowego, napojów, słodyczy, nagród, itp.
6.załecia nauki iazdv na



realizacji szkolenia Ędzie przebiegał wg wzorców i lłliędzynarodowe j
Organizacji Hokeja na Lodzie (llHF).

7.ńikołaj na lodzie - reatizacja części sporto|ilo - rozrywkowej dla uczniów szkot
podstawowych i gimnazjalnych. Gry, zabawy, konkursy - czyli rywalizacja nagrodzona
drobnymi upominkami)

8.Pokaz hakeja na lodzie, będzie miął na celu zachęcić najłńadszych uczestników zmagań,
do uprawiania tej pięknej, aczkolńek niezwykle złożonej dyscypliny sportu

9.Yłspólna ślłzgawka Ędzie połączona z orgonizacją drobnych konkursów indywidualnych,
a następnię wręczaniem dronych nagród.

n. Z całego zadania zostanłe sporządzony reportaż zdjęciowy, który zostanie
opubli kowany na stroni e sffi, {f ł:4lfĘ, §i oraz portalach społecznoŚci owych.

11. W zadaniu będzie obawiązywał program profilaktyczny, realizowany przez
wykwałifikowaną kadrę w Szkole Podstawawej nr 40 którega gtówne ramy
przedstań ają się następująco :

- jak spędzać wolny czas - czyli co zamiast afikoholu?
- sport ta zdrowie - aktywny wypoczynek źródłem energii, radości i pięknej sylwetkł
- wpłW nikotyny, alkoholu i narkotykóyl na sprawnoŚć i wytrzymałoŚĆ zawodnikd
- wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas uprawiania sportu
- wtaściwe planowanie *łojego życia
- zachowanie abstynencji w grupie koleżeńskiej
- radzenie sobie z problemami
- szacunek dla drugiego człowieka
- akceptacja dla samego siebie
- odoowiedzialność za siebie i swoich bliskich

9. Zaktua am

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 25.11.2013 do 20.12.2013

Poszcząólne działania w zakresie
reatizowanąo zadania pubticznegola)

Terminy reatizacji
poszcząólnych działań

Oferent tub inny podmiot
odpowiedzia[ny za działanie w
zakresie realizowanąo zadania

oubliczneso
1. Realizacja poszczególnych
czynności formalnych
(podpisywanie umów, itp. )2. Zakup art. sportowych,
soożvwczvch. nacród. itp.

25.t 1.2o1 3 - za.l 2.2a1 3

25.11 .2013 - 2o.12.2a13

RTH zRYw

RTH zRYw

3. Nauko jazdy na łyżwach dld
- IIl sP 4a

zaj ęci a p rof i I a ktyczne

02.12.20t3 - zaJ2.2013
3xwtygodniupo2klasy

w sumłe 6 godzin
tygodniowo

1 godzina lekcyjna
tygodnłowo dla każdej

z klas

RTH ZRYW

4. ltikołaj na lodzie
.program dla szk& podstawowych i
7imnazjalnych (gry, zabaw oraz
<onkursy z nagrodami)
.pokaz hokeja na lodzie z konkursami
lla dzieci
, śIizgawka ogóInodostępna z
konkursami
.dvskoteka na lodzie

6.12.2a13
13-0o - 15.00

15.a0 - 16.00

t6.oo - t8-oo

18.oo - 2o.3o

RTH zRYw

7. lłypłaty wynagrodzeń oraz innych
rcbowiazań

25.11 .2013 - 20.r2.20l3 RTH ZRYW

9. lłlontaż reportażu zdjęciowego 20.12.2013 RTH zRYw
ł. Podsumowanie zadania, wykonanie
iprawozdania merytorycznego oraa
fłnansoweoo

zGoDNlE Z, Ul^owĄ RTH zRYw



't0. Zakładane zadania oubliczneeol5i
- zainteresowanie uprawianiem sportu dzieci i nńadzież
- wykztałcenie prawidłowego nawyku ruchu (zwtaszcza u dzięci otyłych)
- palepszenie stanu zdrawia dzieci (spadekwagi ciała u dzieci otyłych)
, poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- wzmocnienie poczucia własnej wartości (zwłaszcza u dzieci z kompleksem ńasnego
wizerunku - otyłością)
- nańązanie nowych przyjaźni
- ugruntowanie postaw abstynenckich
- osobiste postanowienia
zakładamy, że rezultaty Ędądotyczyć więkzości uczestników ządania

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp Rodzaj kosztów'u} C,

ó
§
o,

o

N
}
}o!9
o
C,ro
o
P
N
o
!ć

L
.9
E,a
Np
o
d

Koszt
catkowity (w

zł)

z tego
do pokrycia

z
wnioskowanej
dotacji (wzt)

z tego
z

finansowych
środków

wtasnych,
środków z

innych
źródet, w
tym wptat

i opłat
adresatów
zadania

publicznego17)
{w zt)

Koszt do
pokrycia
z wktadu

osobowego

w tym
pracy

społecznej
członków i
świadczeń
wo[ontariu
rry (wzt)

Koszty
merytoryczne'8)po
stronie RTH ZRYW
1) Koszt umowy z
trenerami nauki
jazdy na łyżwach
(2 osoby)

?o 80 godz 1 600 1óo0 0 0

2) Zakup spruętu
spońowe3o -
ochronnąo (łyżwy,
kaskl)

zo żoa kpl 4oo0 40oo o 0

3) Organizacja
zabawy
mikoĘkowej
-estrada, oprawa
muzyczno,
świetlna
- osoba
prowadząca
- mikołaj
- śniezka
- asystenci, obsługa
techniczna (2
osobv}

1

8
8
8
16

1 5oo

30
30
3o
6o

kpl

godz
godz
3odz
gńz

15o0

24o
24o
24o
48o

1500

24o
24o
24o
o

0

o
0
0
o

0

0
0
0

48o

4) Nagrody, art.
goożvwcze 1 1600 Ęl 1óo0 12ffi 4oo 0

ll

Koszty obsługizo)
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie RTH ZRYW
1) Usługa księgowa 1 2oo osoba 200 2oo 0 0



lll

lnne koszty, w tym
koszty wyposa,żenia
i promocji po
stronie RTH ZRYW
1) lńateria§
promocyine
(plakaty, ulotki,
ito_}

7 kpI 3oo 3oo 30o o o

lV Oeotem: 1o4tp 9520 4$) 48o

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznąo

1
Wnioskowana kwota dotacji

9520 zl 91%

7
§rodki finansowe wtasne")

4oań 4%

3
Srodki finansowe z innych źródeł ogotem (środki finansowe
vqymienione w pkt 3.1-3.3)11)

OzI o.%

3.1
wptaty i opłaty adresatów zadania pubticznego'

Ozl o.%

3.2

środki finansowe z innych żńdd. pubticznych (w szrzegótności:
dotacie z budżetu państwa tub budżetu jednostki samorządu
terytońatnego, funduszy celowych, sroki z funduszy strukturalnych)l7)

0zI o.%

3.3
pozostatet7)

azl 0.%

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
cztonków)

48a zI 5.%

5
Ogótem (środki wymienione w pkt 1-4)

1a4Mzł 1Wń

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych2l)

Nazwa organu admlnistracji
pubticznej lub innej
jednostki sektora finansów
publicznych

kwota środków
(wzt)

lnformacja o tym cry wniosek
(ofeńa) o przyznanie środków

zostat(-a} rozpatzony(-a)
pozytywnie, czy też nie

zostat(-a) jeszcze
rozoatrzonvl-al

Termin rozpatzenia w
przypadku wniosków

(ofert} nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejvej ofeńy

NlE DOTYCZY TAKlNlEl)
TAK/NlE,,
TAK/NlE1}
TAKlNlE,,

Uwagi, które mogą mieĆ znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lnne yĄrbrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykor4ystania przy reatizacji zadania publicznego22)

Jerry Sobera - osoba odpowiedziatna za zadanie, trener nauki jazdy na łyżwach, zajęcia

profitaktyczne (cerqfikat ukończenia §zkolenia z zakresu profilaktyki); §ławomir Budziński -

trener nauki jazdy na łyżwach (trener ll klasy, pedagóg), rodzice zawodników RTH Zryw -

obsługa zabawy mikołajkowej, Ewa Wyrobek oraz Grażyna §zatoń - zajęcia profilaktyczne

7



Z,Zasoby rżeczowe oferentalgferentół+przewidywane do urykor4ystania przy reatizacji zadaniaz3}

§zatnie, zaplecze sanitarne w budynku klubowym przy ul. Bytomskiej 15, sprzęt sportowy

- ok. 1O komoletówl. sorzet komogterowv. arWkufu biurowe.

3. Dotychczasowe doświadczenia
(ze wskazaniem, które z tych
publiczną)

w reatizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
zadań realizowane byty we współprary z administracją

5 Pikników rodzinnych w latach 2aO9-2Ol3

,Szkolenie sportowe dzieci i rrńodzieży" w lątach 2008 - 2013 ( adm. publ. Ruda
ŚIąska)

,,Akcja Zima" w latach załg i ZO1O ( adm. pubt. Ruda ŚIąska)

,Akcja Lato' (profitaktyka) w latach 20iO, 201t , 20l2, z|t 3 ( adm. publ. Ruda Śląska)

,,Organizacja wycieczek krajoznawczych" w roku 20t0 ( adm. publ. Ruda ŚIąska)

,,Organizacja turniejów i imprez sportawych" w raku 2OO9 ( adm. pubt. Ruda Śtąska)
program lłlinisterstwa Sportu na dofinansowanie w postaci sprzętu sportowego 2009.
..lńikałai na lodzie" w roku 2a08 oraz 2012 ( adm. publ. Ruda

4. lnformacja, cąy oferentlefereneią przewiduje(-ą) ztecaĆ reatizację zadania publicznego w
trybie, o którym mowa w art,16 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci
pożytku publicznąo i o wolontariacie

NIE DOTYCZY

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie pubticzne w catości mieści się w zakresie dziatalnoŚci pożytku publicmąo

of ere ntalef erentół+9i
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemvęebiera*ie/niepobieraniel)optat od adresatów zadania;
3 )oferentle{er.eneP-j est / są1 ) związany( - ni ) ni ni ej szą of ertą do dnia 22. 1 ż.ża 1 3 ;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą, zlofuly stosowne oŚwiadczenia zgodnie z ustawą z dniaż9
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {Dz. U. zżffiŁ r. Nr 101,poz.9ż6, zpóŻń. zm};

5} oferentlefere,neł$ sktadający niniejszą ofertę nie zaĘa(ja#załąa{-ids z optaceniem
nateżności z tytułu zobowiązań podatkowych/ składek na ubezpieczenie społecznel);

6) dane określone w części l niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Reie§trem Sądowym/wtaŚciwą
ewidencją1};

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatącmikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym

$iłudekilł }'r,.łłołaipłćtg 
ff e&ejoua............-..:..

r;iP 641_2ł 1_o r 
^1.1_ 

ul. bytomska l5
.;, 

",,,l,:.,Ąegon 240689 l 5 l.'......'ił:i. 51,1.,, tsl zzi
(podpis upowaznloneJ

upowa,żnionychlub
do sktadania woti w imieniu

Data. . . . . .. .o,:i,..,T. i;;];,1:... ..... . . .. . .

'1 ';' r,i '§. t", jr,l:fi



Zatączniki:
1. Kopia aktuatnąo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowąo, innego rejestru tub ewidencjiza)
7. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów sktadająrych ofertę wspótną niż
wynikająry z Krajowąo Rejestru Sądowego tub innąo wtaŚciwego rejestru - dokument
potwierdzająry upoważnienie do dżatania w imieniu oferenta(-ów).
3. Program profitaktyczny
4. Porozumienie 112013zS? 40

poświadczenie złożenia

,t 
) Niepotrzebne d(BŚlĆ-

2) Rodftjm zadilia j€st je&o tó więcej adań P$tigrych okGśł@yń w ań. ,1 ustawy ż &fa 24 kwigtDia 2oo3 r. o dzlatalno.ki pcytku pubtieDeg9 i o woltrtańacie.

3) Każdy z oferentó{ d&dających ofefĘ w$dną prredstawia *oie dare. fiotejni der€fri doĘ§aią wtaściwe poła.

4) Fotm pnma m@ fomĘ &iatalnośCi oĘaniacji PĘarządqłei, podmiqtu, j€dIF'stki organiacyirei oŁre§oną m podstawie obe{iąui*yó pnepisóf,, w

sacząolrĘści stryauyg&ie i fmdacje, mby pmw i jedrct|d orgmizacyjne działajqpe na po&awie 9Eąi9w o stffiku Pdistw. do lGŚcioła Katoliddąo w

Rzeeyp6potitei p€d§kiej, o sto$nku Pąństwa do innyó kościtiół i zwlązkół wyaaniouĄrcłl ffi o gmnrcjilh woŁpŚci smienia i wyaania, ież€ti ió cet€ sĘtJtowe

óejroją pMdzenie dziłtalrcki pożytku ptblimąio, irenitr§de klńy sportot€, oóotniae stfaże poirrrc onz ime. NateŻy zaznacąyĆ odpwiednią foBTĘ lń }ĘisaĆ

imą.

5} Podać naźalś wIaśdwąo rejstfu tub sid€rEji.

6} w zat€żności od tąo, w Jaki Ęósob organżacia tub podmiot pfrstał.

7) osiedtą $tectwo ló inna iednońka pdlmi(za. \ĄĄpehimie ńeófriąd(ffi, Haleł wypelnić, jeż€ti adanie pńli@e prcPowane do R§zacji m b}rc realipffi€

w órębie dmei iednoEt d"

8} Nie wypetniać w prĘadku miaśta §tolmąo waMwy.

9) Do§Ey oddzlałów temwycfi, placórek i irnych jedm§tek oĘaDżacyjrryó ofer€nta. Nal§ł wyp€tnić, je§i adanie m być realizilane w obĘbie danej jednctki

oĘaniacyjflej.

10} Nateł okJ§ąić, t4y pod§tawą ą B9ł okEślore w statKie, peturro<rrictrm, prckuB ąy teŻ ima pofrila. Dotyą §^ko oferty w§Fiłnśj.

1l } q/pełnić tylko W Prżypadku óiąaqia się o dńnalt5włnie lnw6ty€ii.

12} opis musi być §pórrry z ha|.MĘramm i kogtór}em. w prżypadk! oferty wspólnei , nat€ży wskażaĆ doktadrry podziat &iałań w nmch realiacji adania Pubtiąego

mię&y cdddająrymi deńę wspólną.

13) w harmmogmie mleł podać temirry rc4ocżęcia i żakdiaeńa p€aąólrtych @iałań omz licóore ołĘśl€nie §kali dnaiań ptalffydl prł mliBcii dania

pubtimąo (trn. miar adeltratnych dla daltego adania plbticzrtĘo, np" liaba świadczai ,rdziełaĄrdt tylodnim, mi§i9canie, ti@a adre§atów).

,'4) opi§ zgodny z ko§Ztoryęm.

15} Naleł opi$ć akladane r€żultaty adilia plbli(3tąo - czy będątrwałe ffiw jakim stopDiu Hliacji admia prżyczyni §ę do,@wiąania problm spt*mrgo ttó

zł,a8odzi i€o nąat}łW §ktrtki.

16) Należy M8tędnić w§zy§tkie plilrwme ko§zty, W gaąóbFści akryU u§łĘ, z*LryJ cady, v,ymgro&ei.

17) Dotyczy jedynle wsPi€mnia adania pubtiaĘo.

1 s) Należy wpisĆ kovty bcźpośrednio ill€are ż cdffi mtipr.ranego adańa publianąg.

19} w pEyPadku oferty *potnei koĘni ofeffii dol&aią do tó.ii infmcję o soió ko§ńaci.

20) Nalcł wpi§ć ko§zty aóli*ane ż ósłĘą i administracją Htżoffinego żadanii, lcóre łiązane ą z wykmytvmim dŻałai o ÓaakteE administfacyjnym,

mćlorcąm l kofitrotnym, w tym ob§ługą fimMą i pBwna prcjektu.

21) \ipełnienie falgltat)/ryne - unożlitria zawarcie W tmtfie pdatiwimia, o którym rEwa w § 16 raffic8o mru {nrwy, stanwiąe8o zaĘCżnik nr 2 do

rozporządzenia lł'nistn PncY i poli§ńd $oł€gEj z dnia 15 8rudnia ?010 r, w spnwi€ m d€fty i ffiegp W lf,tte/ dotyąych r$lizrcji adania Pblialtego

oraż Mm s9nwozdania z wylffinia tąo ndilia. Doty(ry jedynic oferty w§piffinia mlizacji zadmia publićżBąp.

22) tnformacJe o kwalifikacjach o§ób, ktore Ędązatrudnione Pruy reatŁacii zadónia publiffiąo, ónż o kwaiifikacJrch rctfitariugy. w przypadku oferty wĘÓlnei nateł

plzypłĄkurca$by l@dffi do dyspmursydl nimi ofeIatóf.

23) Np_ tokat, §Prżęt, m.tęriały, w pźypńdku oferty wĘólnei nateł PE}ptrządkwaĆ apby zem do ą9onująrych ńmi offfitóf.

24} odpls m6i byc zgpd.ry z aktlBlnym *anm fakty@lym i PMym, niffit€inie od tąo, kieł ż6tnl wydily.

25) vrypełnia oĘan adTTtini§tracii publrereJ.

9
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CENTRALNA INFORMAC]A KRA]OWEGO REIESTRU SĄDOWEGO

KRA'oWY REIESTR §ĄDolffY

Stan na dzień 25.09.2013 godz. 09:48:01

Numer KRS: OOO04O9689

lnformacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
z REJESTRu sTowARxszrŃ, tttxYc* oRGAt{lzAcrI sPoŁEczHYcH I zAlfiloDowYcH,
FUNDAC,I oRAz sAMoDzIELNYcH PUBLICZNYCH zAKŁADów oprerr zDRowoTNE]

poD}łIoT HIEtypIsANy 9o REIESTRU rnzrostęsronców

Dział 1

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziaĘ

Brak wpisow

Rubryka 4 - InformaQe o statucie

l,lnformacja o sporządzeniu lub zmłanie

statUtu

1 07.12.2011 R.

,mon[§;. - .

KkFffi,y,"*

Data rejesffaqi w Krajowym Rejestrze Ędowym 27,oI.20L2

ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu 18.09.2013

Sygnatura aK GL,x NS-RE .KRs/ uagu L3 l 67 1,

oznaczełie sądu SĄD REIONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA]OWEGO RE ESTRU

SĄDoWEGo

Rubrykal-Danepodmiotu

1,oznaczenie rodzaiu organizacji INNA OSOBA PMWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POZYTKU PUBLICZNEGO

2,Numer REGON/NIP REGON: 24068915100000, NIP: --.

3.Nazwa RUDzKIE TowARzysTWo HoKĘ]owE nuoł śt4sxa

4.Dane o wczeŚn'rejszej rejestracji REJESTR INi.IY NIZ REIESTR sĄDoWY i EWIDENCJA DZIAłALNoSC] GosPoDARczEJ 20 PREZYDENT

MlAsTA nuoł śqsxn

5,Czy podmiot posiada statu§ organizacji
poffiu publicznego?

TAK

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1,Siedziba kraj Po§KA, woi. Śt-4sxrr, powiat M. RUoł ŚtĄsxe, gmina M. nuoł Śąsrł, miejsc, RUDA ŚLĄsxł

2.Adres ul, BYToMSFń, nr 15, lok. --, miejsc, RUDA ŚĘsKA, kń 4L-7M, poczta RUDA ŚĘsxR, kraj Po§KA

3,Adres poczĘ elektronicznej

4.Adres strony internetowej
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Rubryka 5

l.Czas, na jaki została ut\r,rożona

organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposob powstania podmiotu

Brak

Rubryka 7 - Komitet załoźycielski

Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

l.Nazwa organu Ienrzvnrrur MnsTA RUDA Ś4sKA
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁFCZNE]

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

l,Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.sposib reprezentacji podmiotu ośWIADeENrA Wou w IMIĘNIU ToWAMysTWA W ZAKRESIE ZARąDU MIENIEM (W fiM
ZACĘGANrA ZOBOWIĄ4AŃ) SKŁADA PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE

ZAFZĄD!, W TYM ]EDEN Z WIcEPREzEsÓw.

Podrubryka 1

Dane osob wchodząrych w skład organu

1 l.Nazwisko / Nazwa lub firma soBERA

2,Imiona ]ERŻY

3.Numer PESEUREGON 70090401193

{.Numer KR§

s,Funkcja w o€Ęnie reprezentującym PREzEs

2 l,Nazwi§ko / Nazwa lub firma DULĘBA

2.Imiofla PIoTR

3.Numer PESEUREGoN 691222a1197

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie rąrezentującym CZŁONEK ZARąDU

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BAMNOWSKI

2.Irniona Sł.ĄWOMIR

3,Numer PESEVREGON 701 11803357

4,Numer KRS

5.Funkcja W organie reprezenhjjącym CZŁONEK ZARąDU

Ą l,Nazwisko / Nazwa lub firma HIMMEL

2.Imiona PołrłłerłJAĄ."^"__HENRYK

el

l
I

3j

,€ńsW-



3,Numer PESEUREGON 65091009990

4.Numer KRS

s,Funkcja w olEanie repr€zentującym WICEPREZES

5 l,Nazwisko / Nazwa lub firma STECKIEWICZ

2.Imiona ŁUKASZ MARCEU

3,Nurner PĘSEVREGON 74021Ba7593

4.Numer l(RS

5.FunkQa w organie reprezenfującym WICEPREZES

IdenMkator wydruku: RS/4S689/2/2013092584801 §bona 3 z 5

Rubryka 3

Brak wpisow

Dział 3

Rubrykal-Niedołczy

Brak wpisow

Rubryka2-Niedotyczr

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia za okes od do

l.Wzmianka o złożeniu

rocznąo sprawozdania
finansowego

1 05.07.2013 01.01.2012 - 3L.L2.2al2

Rubryka2-Organnadzoru

1 l.Nazwa organu KOMIS]A REMZYJNA

Podrubryka 1

Dane osob wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa fub firma oLElNICZAK

2.Imióna MAREK

3,Numer PESEVREGON 76cP.t5l7737

2 l.Nazwisko / Nazwa lub firma DZK

2,Imiona JAN

3.Numer PESEVREGON 75a6żąO7L37

3 l.Nazwisko / Nazwa lub firma MANKA

2.Imiona MAREK

3.Numer PESEUREGON 70121012859

RT&, .aRsW"



l.Cel działania łt, pnopncowANlE IDEI sPoRTtJ I KULTURY RZYCZNEJ, W sZczĘGoLNoścT HoKElA NA LoDZIE,

2, P|_ANoWANIE l oRGA.NIZoWANIE PoZALEKCY]NEGo czĄsu DLA DZIEcl I MŁaEZ.IEN,
3. RoZWIJANIE sPoRTU WYczYNoWEGo,
4. oRGANIZOWANIE sEKc]l SPORToWYCH, W KToRYCH PRoWADZoNE ]E§T szKoLENIE"

5, ORGANIZAC]A IMPRŹ OFAZ ZAWODOW SPORTOWY.CH I TEMU TOWARZYSZA,CYCH.

6. KLUB Hoż€ ZAWIERAĆ ulłowy PATP.oNACKIE z UCZNIoWSKIMI KLUBAMIsPoRToWYMl oRAZ
SZKołAMI Wszv. sTKIcH szczEB|J.
7. KLuB WsPoŁDzIAŁA z WsZYsTKIMt ORGANIZAC]AMI, oRGĄNAMI I lNsTYTUc]At4I W CELU

ROZWO]U KULTuRY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI OP-ĄZ POPM,I/I/Y §YTUA.CJI ZDROWOTNEJ

sPoŁĘczNoŚc Śt4srur:.

IdenMikator wydruku: RSl4096B9l2l20130925094801 Strona 4 z 5

DziaŁ 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postepowaniu w paedmiocie ogłoszenia upadłoŚci, o

oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, ze majątek niewypłacalnąo dłuznika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi ązekucji z uwagi na fakt, że z ązd<uqi nie uzyska się

sumy wyzszej od kosztów egzekuryjnych

Brak wpisow

Dział 5

Rubryka 1- Kurator

Brak wpisow

Dział 6

Rubryka 4 - Pzedmiot działalności statutowej organizacji poffiu publicznego

l,Odpłatna działalnoŚĆ stafu towa 1

2,Nieodpłatna dżiałatnoŚĆ §tatBtowa 1 93, tl,z, ozinł*rłość KLUBo\tv spoRTowycH

Rubryka 1- Likwidacja za.zgdnŃŻolygirłdem



Iden§fi kator wydruku: RSl409689/ł20 13{D2509t801 Strona 5 z §

I Brak wpisow

ż.;.inftrfi o róziui.Ęz€triE.o|lląniaeii

Brakwpisow

,RutĘka.3.*.łnformaeja.o,,p9łĘ@!iu,łuŁpĘąta|e ]:i] : : :: ]::, ::

Brak wpisow

,,,.Rtł 4-.łBfcĘI s
Brak

Rłńrfę5, lnficrrnaĘa.o] p u§a ::,,,. ]],,,,.,,1,,

Brakwpisow

,,,,,.,,,'RuĘ/ .6'łIrłf8!fr!_Sł:o] i§]T6pfłlnr(Z_y|T!,:.:

Brak wpisow

Rubrylę 7 - Infmmacja o zawieszeniu dzidalnąłci sm@arczej

Brak wpisorru

data sporądzenia wydruku 25.09,2013

adre§ sfuo{ry inbmetorłęi, na lóóreJ ą d@prte infiormacie z relestru: liltps:llerns-rns-gw-pl

f 
*#;Hgl

dŁ'ł#,i.ffi



PoRozUMlENlE 1lża13

Zawarte w dniu 25.a9.2O13 r. pomiędzy:

Rudzkie Tawarzystwo Hakejowe ,,ZRYVI' Ruda ŚIqska
ut. Bytomska 15, 41-704 Ruda Śtąska
reprezentowanym przez: Jerzy Sobera, Prezes Zarządu
a
Szkda Podstawowa nr 4O w Rudzie ŚIqskiej
U[. Joanny 13,41-703 Ruda Śtąska
reprezentowanym przez. mgr Ewa Cynar, Dyrektor szkdy

s1

Strony ustatity, że będą wspótpracować w ramach realizacji zadania miejskiego pn.

,,Precz z otytoŚcią zimą"

s2

RTH ,,Zryw" Ruda Śtąska zobowiązuje się do organizacji nauki jazdy na tyŻwach dta

uczniów ktas 2 i 3 Szkoty Fodstawowej nr 4O w Rudzie Sląskiej

§3

5zkota podstawowa nr 40 w Rudzie Śtąskiej zobowiązuje się do organizacji zajęĆ
dydaktycznych z zakresu profitaktyki atkohotowej

§4

porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemptarzach, po jednYm dta

ze stron

" RIIDA ŚtĄsxn
§żłl,ł;li,Ą P*iJl;t,&1ilswA NR 40

tri., ],{,ilrriin ćoduii
4,! .i03 i:.,lułił Ś;;,, łil. "}canrty 13

tli,illl :1,1 i.ł ]; i ił ł: tj i ;J fi ,1'l -?3.1 §-O4g

§Udt}ir8 8'łlsmrłąłxćl*o 
ff oft ejotuo

. , _^. 
"Eri:l:" dtude śCqslro

i,|'.T, if : ;,xT i. ; : 
";,,,;;#"#, J itł:l. ;li+ 16l ,7}_&

DYREK1-OR
§zkoły PodstaqoŃłi \r 40

,v tiudzie Sl{rklei q

mgr fiwa Okh;lo
{ \..Jl v



Rudzkie Towarzystwa Hokejowe .,ZRYW" Ruda ŚtąsXa

Ruda śtaska dn. 25.09.2013r.

PRoGRAtt PRoF l uKT Y c zNY

Dotyczy zadania pn .PRECZ z orvtoŚcĄ ztw"
l. W zadaniu będzie obońęywał program profilakĘczny, realizowany przez wykwaliiikowanq kadrę
w Szkale Podstawowej nr 4a którego glowne ramy pnedstańająsię następująco:

,-, ---l--!-.jak spędzac wainy czas - czyli co zamiast alkohotu?
sport ta zdrońe - aktywny wypoczlnek źródtem energii i radości
wptyw nikotyny, aikoholu i narkotyków na sprawnaść i wytralmałość zawodnika
wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się padczas uprańania sportu
vńaściwe planawanie *łojego życia
zachowanie abstynencji w grupie kależeńskiej
radzenie sobie z problemami
szacunek dla drugiego człowieka
akceptacja dla samego §ębie
odpowiedzialność za siebie i swoich b{iskich

2. Adresatami zadania będzie grupa ok. 4ffi dzieci i młodzieĘ w wieku 5 - lE lat. W tym 15,0 dzieci
w wieku 8-9 lat będzie cyklicznie brało udział w zajęciach z nauki jazdy na tyżwach. Pozostątą grupę
utworzą uczestni(y zabawy mikołkajowej w dniu ó.12.2a13, gtownie młodzież w ńeku 13-18 lat
z okalicz,rrych dzietnic RuĘ ŚIąskiej (Orząów, Gdula, Ruda, Chebzie}.

3" Cele, założenia:

- wzmożenie zai nteresowani a sportem
- praągawanie zdrowego i trzeźwego trybu życia, jaka alternatywnej farmy spędzania wolnego czasu
- podniesienie ogolnej sprawności psycho -fiapznej, z naciskiem na dzieci mające problem z nadwagą
- dostarczenie pozywnych wzorcow spędzania wolnego czasu
- organizacja wolnego czasu
- integracyjrv
- podniesienie i utrwalenię ńedry na temat uzależnień
- uśńadomienie negatywnego wpĘwu nikotyny, a|koholu i narkoĘkow na organizm cztońeko
- poprawa umięjętności interpersanalnych oraz radzęnia sobie z ńasnyni problemami
- budawa zaufania
- ugruntowanie postaw abstynenckich

4. lAętody, spasób realizacji:

- zajęcia sportawo - rekreacyjne, Wktady, pagadanki, konkursy, dyskateka, pokazy sportowe, itp.
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