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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000192235, Kod
pocztowy: 07-104, Poczta: Stoczek, Miejscowość: Stoczek, Ulica: Kosowska, Numer posesji: 5, Województwo:
mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Stoczek, Strona www: brak, Adres e-mail: zkioc@stoczek.net.pl, Numer
telefonu: (25) 691-90-20
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Krzysztof Snopkiewicz
 
Adres e-mail: zkioc@stoczek.net.pl Telefon: (25) 691-90-20

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Stoczek

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.05.2019 Data
zakończenia

15.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Przedmiotem zadania publicznego jest zorganizowanie w miejscowości Stoczek gminnych zawodów sportowo-
pożarniczych jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Stoczek, które odbędą się 23 czerwca 2019 r. W ramach
zawodów przewiduje się zorganizowanie sztafety pożarniczej z przeszkodami (7x 50 m). Do pokonania przez zawodników
będzie: płotek lekkoatletyczny, rów, tyczki, równoważnia, ściana oraz zostanie rozegrana konkurencja ćwiczenia
bojowego, które polega na: 1. dobiegnięciu do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), 2. zbudowaniu linii ssawnej, 3.
zbudowaniu linii głównej z 2-ch odcinków W-75, 4. zbudowaniu 2-ch linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda), 5.
uruchomieniu motopompy i zassanie wody, 6. podaniu 2-ch prądów wody ze stanowisk gaśniczych, 7. przewróceniu
pachołków, obróceniu /złamaniu tarczy prądem wody. Konkurencją zostanie objęta również Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza działającą przy OSP Grygrów. W zadaniu uczestniczyć będzie 6 jednostek OSP z terenu Gminy Stoczek tj. łącznie
72 osoby oraz MDP, która liczy 14 osób ( 8 dziewcząt, 6 chłopców ). Razem liczba bezpośrednich uczestników biorących
udział w zawodach: 86 osób. ( OSP Stoczek jako gospodarz imprezy). Zawody sportowo-pożarnicze w kategorii A seniorów
odbędą się według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych jednostek straży pożarnych z 2011 r.
Podczas zawodów zostanie zaprezentowany przez jednostki OSP- sprzęt strażacki, w tym motocykl URAL- jako unikat,
będący na wyposażeniu OSP Grygrów. Dla drużyn, które znajda się na podium zostaną zakupione nagrody rzeczowe.
Organizowane od wielu lat sportowe zawody pożarnicze, których gospodarzami co rok jest inna jednostka OSP z terenu
gminy Stoczek- integrują środowisko strażackie oraz mieszkańców wiejskiej gminy. Corocznie zawody cieszą się coraz
większą liczbą uczestników, co rodzi nadzieję na zbudowanie sprawnych jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz
wykształcenie w młodzieży prawidłowych postaw sportowych i społecznych. W tym roku gminne zawody odbywać się
będą w duchu ścisłej rywalizacji, gdyż są to eliminacje do zawodów wyższego szczebla, a tym samym stanowić będą formę
treningu dla drużyn do reprezentowania naszej gminy na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim. Wydarzenie o
charakterze sportowym jest jedną z form zdrowego współzawodnictwa pomiędzy drużynami, z młodymi zawodnikami,
które obecnie i w przyszłości stanowić będą trzony pożarnictwa i ratownictwa. Zawody są również jedną z niewielu
możliwości sprawdzenia gotowości bojowej jednostek i jej członków. Są również promocją zdrowego stylu życia, gdyż
sprawność jaką prezentują druhowie podczas zawodów wypracowuje się podczas wielu treningów w ciągu całego roku.
Od kilku lat jednostki OSP z terenu gm. Stoczek borykają się z brakiem profesjonalnego toru przeszkód, który posiadał by
atest i zapewniał bezpieczne prowadzenie treningów i przebieg zawodów sportowo-pożarniczych. Rok rocznie gospodarze
zawodów mogą wypożyczyć ww. tor przeszkód na zaledwie kilka dni przed terminem gminnych zawodów z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Zakup sprzętu znacznie przyczyniłby się do poprawy warunków w
przygotowaniu się drużyn do zawodów oraz zapewnił poziom bezpieczeństwa zawodników w sporcie pożarniczym.
Nieodzownym elementem każdej imprezy sportowej jest dobre nagłośnienie, które uświetnia wydarzenie i sprawia, że jest
ono zorganizowane na wysokim poziomie. OSP nie posiada mobilnego sprzętu, który mógłby być wykorzystany podczas
zawodów sportowo-pożarniczych. Zakup sprzętu nagłaśniającego przyczynił by się do poprawy jakości imprezy sportowej
oraz wykorzystywany byłby podczas innych imprez sportowo-kulturalnych organizowanych przez OSP Stoczek i jednostki
sąsiednie. Zawody sportowo-pożarnicze są ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców gminy. Przyciągają licznych
widzów i kibiców. Zachęcają do spotkania się, dopingowania ulubionych drużyn i docenienia pracy strażaków ochotników.
Jest to również okazja do wzajemnej integracji i wyrabiania pozytywnych wzorców postaw kibica. Rywalizacja na wysokim
poziomie zmusza strażaków do częstych treningów, dbania o kondycję i uczy dyscypliny. Celem organizacji gminnych
zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz podniesienie poziomu nowych inicjatyw i działań na
rzecz rozwoju kultury fizycznej, zwiększenie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Stoczek. Celem
podrzędnym jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia
pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Odbiorcami zadania będą
drużyny strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stoczek. (6 drużyn po 12 zawodników) oraz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Grygrów, która liczy 14 osób ( 8 dziewcząt, 6 chłopców ). Łącznie
liczba bezpośrednich uczestników biorących udział w zawodach: min. 86 osób. Pozostali strażacy ochotnicy, Prezesi OSP,
członkowie zarządów, Komendant Gminny OSP, Samorząd terytorialny gminy Stoczek, zaproszeni goście, przedstawiciele
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, mieszkańcy gminy Stoczek i gmin sąsiednich. Przewiduje
się około 150 osób, biorących udział w zawodach jako obserwatorzy widowiska.
Miejsce realizacji
Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Stoczek, odbędą się 23 czerwca
2019 r. na Kompleksie Boisk Sportowych w Stoczku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży i
dorosłych poprzez udział w zawodach
sportowo-pożarniczych.

od 80% do 100% u wszystkich osób
biorących udział w projekcie

Dokumentacja fotograficzna, lista
obecności uczestników zawodów
sportowo-pożarniczych

Wzrost warunków do aktywnego spędzenia
czasu wolnego.

od 80% do 100% u wszystkich osób
biorących udział w projekcie

Dokumentacja fotograficzna

Wzrost znaczenia kultury fizycznej wśród
lokalnej społeczności.

od 80% do 100% u wszystkich osób
biorących udział w projekcie

Dokumentacja fotograficzna

Poprawienie warunków pracy poprzez
doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Stoczku w sprzęt.

Zakup sprzętu będzie miał trwały
charakter, Podniesienie warunków
pracy, treningów zawodników na
poziomie 90-100%

Dokumentacja fotograficzna,

Kontynuacja zawodów sportowo-pożarniczych
z lat poprzednich, dając członkom straży
poczucie bezpieczeństwa w dbałość nad ich
rozwojem wiedzy z zakresu dbania o zdrowie i
życie oraz zapewni wiarygodność
organizatorów budowaną przez wiele lat w
lokalnym społeczeństwie.

od 80% do 100% u wszystkich osób
biorących udział w projekcie wraz z
obserwatorami wydarzenia

Dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku powstała w 1905r., a zarejestrowana została w 1918 r. OSP liczy 63
członków, z czego 55 to członkowie zwyczajni, a 8 honorowi. W szeregach OSP jest 10 kobiet należących do Kobiecej
Drużyny Pożarniczej, która działa od 8 lat. Spośród członków zwyczajnych, 27 osób jest włączonych w skład Jednostki
Operacyjno Technicznej, są to strażacy którzy bezpośrednio mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 1997
roku, jednostka została włączona decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. OSP Stoczek obejmuje swym działaniem teren całej gminy Stoczek, a także teren całego powiatu
węgrowskiego- z racji włączenia jednostki do KSRG. Strażacy OSP Stoczek wyróżniają się dużym zaangażowaniem nie tylko
w zakresie swojego funkcjonowania, ale też chętnie uczestniczą w uroczystościach państwowych, kościelnych i
społecznych. Dążymy do upowszechnienia wiedzy dotyczącej szczegółów naszej służby. W czasie roku szkolnego corocznie
odbywa się kilka spotkań z dziećmi i młodzieżą, na których omawiamy z młodzieżą zasady przestrzegania bezpieczeństwa
w różnych aspektach życia. Ponadto prowadzimy nieodpłatnie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i
młodzieży. Kilkukrotnie zdobywaliśmy wysokie miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych na terenie gminy jak i
powiatu. W zawodach startują nie tylko drużyny męskie ale również kobiece i młodzieżowe z naszej jednostki. OSP w
Stoczku była niejednokrotnie organizatorem Gminnych Zawodów sportowo-pożarniczych. Jednostka OSP aktywnie włącza
się w organizacje festynów rodzinnych organizowanych przez Szkoły z terenu gm. Stoczek oraz uczestniczy w corocznym
maratonie organizowanym przez organizacje parafialne i Urząd Gminy. Stowarzyszenie OSP skutecznie pozyskuje środki
zewnętrzne na realizacje różnego rodzaju zadań publicznych w sferze kultury, edukacji, sportu, infrastruktury oraz
zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki ratowniczo-gaśniczej. W ostatnich latach Zarząd OSP kładzie nacisk na
organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalno-sportowych w celu zachęcenia młodzieży do wstąpienia w szeregi
OSP.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W 2010 r. Ochotnicza Straż Pożarna realizowała projekt pn. „Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku- 105 lat służby
społeczeństwu”. W ramach programu odbył się festyn rekreacyjno-sportowy i promocyjno-kulturalny dla mieszkańców
Gminy Stoczek. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW. W 2013 r. Stowarzyszenie
realizowano Projekt pn.: „Atrakcyjna świetlica wiejska w Stoczku”. W ramach zadania wyposażono kuchnię świetlicy
wiejskiej. Jej remont i doposażenie umożliwiło mieszkańcom wsi uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i w życiu
społecznym wsi. Działanie to wpłynęło również na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW. W 2014 r. OSP w Stoczku realizowała
zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stoczku”, dzięki któremu powstała infrastruktura
sprzyjająca rozwój integracji społeczeństwa i stworzyła dostęp do rekreacji. Projekt finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu PROW. W 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku realizowała projekt pn. „Internet
ratuje życie- edukacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zadanie finansowa Telekomunikacja Polska SA. W
2017 r. OSP w Stoczku realizowała zadanie pn. „Młodzi bezpieczni w domu i w szkole”. W ramach zadania odbył się cykl
szkoleń z młodzieżą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Projekt
współfinansowany przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego. W 2018 r. Stowarzyszenie w ramach zadania „Rozbudowa
systemu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej gminy Stoczek poprzez zagospodarowanie terenów publicznych przy ulicy
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Wiejskiej" uzyskało poprzez Lokalną Grupę Działania Bądźmy Razem dotację w wysokości 200 tys. zł. Zadanie obejmowało
całkowitą rewitalizację stawu wiejskiego, który został odmulony, powstał również pomost oraz oświetlona ścieżka wokół
stawu. Od kilku lat we współpracy z Urzędem Gminy Stoczek organizowane są festyny rodzinne o różnej tematyce.
Imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów w dziedzinie
przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. OSP posiada doświadczenie w
pozyskiwaniu środków m.in. z Unii Europejskiej, budżetu państwa. Wszystkie dotacje zostały rozliczone bez uwag.
Wszelkie podjęte zobowiązania stowarzyszenie reguluje bez zbędnej zwłoki.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Informacje o pracy w ramach wolontariatu: Opracowanie graficzne plakatów oraz ich dystrybucja. Na potrzeby tego
projektu członkowie stowarzyszenia wykonają opracowanie graficzne i merytoryczne w ramach wolontariatu przy użyciu
własnych artykułów i urządzeń biurowych. Przygotowanie terenu pod odbywające się zawody oraz porządkowanie terenu
po imprezie, zgodnie z regulaminem. Członkowie stowarzyszenia wykonają pracę w ramach wolontariatu. Przygotowanie
posiłku regeneracyjnego- praca zostanie wykonana przez członków OSP Stoczek w ramach wolontariatu. Zorganizowanie
obsługi sędziowskiej zawodów - porozumienie Zarządu OSP Stoczek z KP PSP w Węgrowie. Koordynacja projektu - całość
pracy zostanie wykona w ramach wolontariatu, przez jednego z członków OSP Stoczek, pod nadzorem Zarządu
Stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup toru przeszkód 3200,0    

2. Zakup zbiornika wodnego 940,0    

3. Nagrody 1x 1000,00 zł 1x 800,00 zł 1x 600,00 zł
1x500 zł- MDP

2900,0    

4. Zakup artykułów spożywczo-przemysłowych 960,0    

5. Zakup sprzętu nagłośnieniowego 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000,0 9000,0 0,0

Oświadczam(y), 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
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1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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