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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY GŁOWACZÓW, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000402872, Kod pocztowy: 26-903, Poczta: Głowaczów,
Miejscowość: Głowaczów, Ulica: Warecka, Numer posesji: 10, Województwo: mazowieckie,
Powiat: kozienicki, Gmina: Głowaczów, Strona www: , Adres e-mail: wolskik2@gmail.com, Numer
telefonu: 509593833,
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 26-903, Poczta: Głowaczów, Miejscowość: Głowaczów, Ulica: ul. Rynek , Numer
posesji: 35, Województwo: mazowieckie, Powiat: kozienicki, Gmina: Głowaczów,

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

Krzysztof Wolski
Adres e-mail: wolskik2@gmail.com Telefon: 509593833

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Aktywność sportowo-rekreacyjna sposobem na integrację
mieszkańców sołectw

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.08.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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29.08.2020

Opis zadania
W ramach zadania "Aktywność sportowo-rekreacyjna sposobem na integrację mieszkańców
sołectw", zorganizowany zostanie turniej Piłki nożnej drużyn reprezentujących sołectwa z gminy
Głowaczów. Zakładamy, że zgłosi się 10 drużyn po 12 zawodników. Szacujemy , że zaktywizujemy
minimum 120 mieszkańców biorących czynny udział w rozgrywkach oraz ok 200 mieszkańców,
którzy przyjdą obejrzeć mecze na Orliku w Głowaczowie. Turniej będzie nadzorowany przez
wykwalifikowanych sędziów oraz zapewniona będzie opieka medyczna. Zostaną zakupione nagrody
indywidualne dla zawodników uczestniczących w turnieju: najlepszy bramkarz, król strzelców i
najlepszy zawodnik. Wszystkie zespoły nagrodzone zostaną pucharami a trzy najlepsze medalami
pamiątkowymi. Najlepszy zespół otrzyma komplet sportowy dla zespołu , zespoły z 2 i 3 miejsca
odpowiednio getry i spodenki sportowe. Zakupiona zostanie woda niegazowana dla zawodników.
Impreza zostanie nagłośniona w środkach masowego przekazu, na gminnej stronie i Facebooku .
Turnieje mają na celu poprawić poziom aktywności fizycznej mieszkańców, zintegrować ich,
oderwać od codziennych obowiązków i pokazać inne formy spędzania czasu wolnego. Nad całością
będzie czuwał koordynator. Jego zadaniem będzie organizacja i pełna obsługa turnieju. W całym
przedsięwzięciu będą pomagać również wolontariusze .
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania jest kompleks sportowy w Głowaczowie, Warecka 10, 26-903
Głowaczów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzrost poziomu aktywności i kultury
fizycznej

Poprawa zdolności
motorycznych i kondycji
fizycznej w stosunku do
stanu przed turniejami.

Obserwacje, listy
zawodników

Integracja mieszkańców

Mieszkańcy wystawią swoją
reprezentację sołectwa,
będą ich wspierali podczas
turnieju

Obserwacja zachowań
podczas turnieju,

Wyłonienie zwycięzców
poszczególnych turniejów.

Sukces zachętą do kolejnych Zdjęcia , informacje do
wyzwań sportowych , do
mediów i na strony
pozyskania kolejnych
internetowe.
chętnych do brania udziału
w imprezach sportoworekreacyjnych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie uczestniczy w działaniach społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz
rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji na terenie gminy. Od kilku lat współpracujemy z
Urzędem Gminy Głowaczów, realizowaliśmy zadania z zakresu edukacji, prowadzenie szkoły
niepublicznej dla dorosłych. W latach 2012-2017 prowadziło Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Głowaczowie. Realizowaliśmy programy: w 2017 r. Program Równać Szanse "Od
czytania do działania", zaś w 2018 r. projekt BZ WBK " Tu mieszkam, tu zmieniam". Były to działania
skierowane dla dzieci z naszej gminy , jak również dla osób dorosłych chętnych podnosić swoje
wykształcenie.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Współpracujemy od lat z UKS Jastrząb Głowaczów w organizacji turniejów piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży oraz turniejów dla dorosłych. Nie mieliśmy żadnych problemów z rozliczeniami
merytorycznymi i finansowymi. Przyznane środki rozliczane były w terminie. Byliśmy inicjatorami
Turnieju wakacyjnego o Puchar Wójta Gminy , który od pewnego czasu gmina włączyła w swoje
działania w ramach obchodów Dni Gminy Głowaczów. Organizowaliśmy liczne turnieje piłki nożnej
w ramach współpracy z klubami miejscowymi UKS Jastrząb Głowaczów i Legion Głowaczów.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do zadania zostanie wykorzystany niezbędny sprzęt do zorganizowania turnieju m.in. bramki, siatki,
pachołki sportowe , wózek i wapno do sypania linii boiskowych, nagłośnienie, mikrofon, sprzęt
grający .
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Sędziowie x 4

1200,0

2.

Puchary, statuetki i medale

1500,0

3.

Opieka medyczna

800,0

4.

Woda

200,0

5.

Sprzęt sportowy

2000,0

6.

Nagrody

1200,0

7.

Koordynator

1000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

7900,0

7900,0

Z innych
źródeł

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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.

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

Data..............................

Załączniki:
1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)
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.
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