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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: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000564055, Kod pocztowy: 26-432, Poczta:Wieniawa, Miejscowość: Pogroszyn, Ulica: Pogroszyn, Numer posesji: 51,
Województwo:mazowieckie, Powiat: przysuski, Gmina:Wieniawa, Strona www: www, Adres e-mail:
stowarzyszeniepogroszyn@interia.eu, Numer telefonu: 503977320
 
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)

Małgorzata Hadas
 
Adres e-mail: m.hadas@interia.eu Telefon: 503977320

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rodzinny Dzień Sportu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.05.2019 Data
zakończenia

13.08.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie 1 - Promocja Rodzinnego Dnia Sportu. W celu usprawnienia realizacji projektu utworzone zostanie Biuro Projektu,
które znajdować się będzie w świetlicy wiejskiej w Pogroszynie i będzie odpowiedzialne za obsługę administracyjno-
techniczną zadania ( tj. przekazywanie informacji o realizowanym zadaniu, drukowaniem i rozpowszechnianiem plakatów i
ulotek, przyjmowanie zgłoszeń, zakup sprzętu sportowego, medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników dnia
sportu Pomieszczenia udostępnione dla Projektu wyposażone są w nowoczesne komputery, drukarki i sprzęt biurowy. W
biurze swoją pracę świadczyć będzie nieodpłatnie Koordynator projektu oraz Księgowy Projektu (wkład własny –
wolontariat), osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie koordynowania projektów i ich
rozliczania, posiadające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Koordynator
projektu odpowiedzialny będzie za zarządzenie projektem, koordynację działań, komunikację, zabezpieczenie prawidłowej
realizacji projektu, działania promocyjne. W ramach realizacji projektu pracować będą osoby posiadające doświadczenie
przy realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Promocja projektu. W ramach działań zamierzamy
realizować szeroką kampanię medialną, upowszechniającą realizację projektu. W tym celu zamierzamy dobrać
odpowiednie narzędzia informacyjne, za pomocą których przekazywać będziemy komunikaty do mediów,
zainteresowanych osób, uczestników. Działania w tym kierunku będą dwutorowe w postaci plakatów i ulotek
poprzedzone spotkaniami, informacjami, ale także przy pomocy wykorzystania nowych mediów – marketingu
internetowego, a także za pomocą wykorzystania kanałów społecznościowych. Informację o realizacji projektu będą
publikowane na stronie Partnera projektu - Gminy Wieniawa. Zadania 2 - Organizacja Rodzinnego Dnia Sportu Zadanie
dotyczy zorganizowanie imprezy sportowej pn. "Rodzinny Dzień Sportu" wspierającej i upowszechniającej kulturę fizyczną
wśród szerokiej grupy odbiorców. Rodzinny Dzień Sportu w miejscowości Pogroszyn będzie impreza otwarta , bezpłatną
adresowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Wieniawa woj. mazowieckiego. Dzień Sportu skierowany jest do dzieci ,
młodzieży, i ich rodzin a jego celem jest propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia oraz integracji
międzypokoleniowej i rodzinnej. Głównym organizatorem Dnia Sportu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn
które od samego początku swojego powstania podejmuje działania na rzecz pobudzenia społecznej aktywności wśród
dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet oraz innych grup społecznych. Rodzinny Dzień Sportu odbędzie się na terenie
rekreacyjno-sportowym usytuowanym wokół świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Impreza będzie miała charakter sportowej
rywalizacji w rożnych dziedzinach sprawnościowych. Podczas Rodzinnego Dnia Sportu odbędą się zawody i turnieje
sportowe z nagrodami mające na celu popularyzowanie kultury fizycznej , propagowanie sportu i zdrowego sposobu życia,
a także zachęcenie najmłodszych do rywalizacji w rożnych konkurencjach sportowych i kategoriach wiekowych.
Zaplanowano wiele form aktywności oraz konkurencji sportowych na świeżym powietrzu. Zaplanowano konkurencje
sprzyjające integracji rodzinnej: *slalom z przeszkodami, *zabawy z piłką i wykorzystaniem muzyki, * wyścigi rodzinne
*skoki na skakance *kręcenie hula-hop *przeciąganie liny *rzuty do celu *tor przeszkód Dla najmłodszych zaplanowano
gry i zabawy sportowe prowadzone przez doświadczonego animatora sportu i rekreacji. Wynagrodzenie animatora będzie
pokryte z przyznanej dotacji. Uczestnicy wszystkich konkursów sportowych szczególnie dzieci i młodzież dostaną nagrody
w postaci drobnego sprzętu sportowego oraz napoje i drobny poczęstunek. Planuje się zakupić Takie nagrody jak : piłki,
skakanki, hula-hop itp. Dzieci będą mogły skorzystać bezpłatnie z urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw. W zadaniu
przewidziany jest także zakup sprzętu sportowego niezbędnego do sprawnej realizacji zadania.( piłko-chwyty ). Zakupiony
sprzęt sportowy posłuży mieszkańcom miejscowości nie tylko w dniu organizowanego zadania a także przez wiele
następnych lat stając się stałym profesjonalnym wyposażeniem naszego boiska sportowego na które to stowarzyszenie
nie zdobyło by finansów w inny sposób. Na pikniku odbędzie się także pokaz pierwszej pomocy i sprzętu ratowniczego
zaprezentowany przez OSP z Wieniawy. Uczestnicy będą mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i wiedzy przeciw pożarniczej. Zadanie ma służyć poprawie kondycji fizycznej a także popularyzacji sportu i
wspólnego spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi oraz integracji uczestników, nauce współdziałania i współpracy w
sytuacjach zagrożeń, budowania poczucia wspólnoty i zdobywania umiejętności pracy w zespole, ale jednocześnie
rozwinięciu umiejętności zdrowej rywalizacji. Zadanie 3 - Rozliczenie projektu
Miejsce realizacji
Proponowany do realizacji Rodzinny Dzień Sportu będzie zorganizowany w Poroszynie, gmina Wieniawa na boisku
wiejskim przy świetlicy wiejskiej w Pogroszynie. Teren ten jest jak najbardziej idealnym miejscem do organizacji imprez
rekreacyjno-sportowych. Posiadamy tam całe zaplecze sportowe, rekreacyjne i cateringowe które pozwoli na sprawna i
profesjonalna organizacje tego turnieju i imprezy podsumowującej turniej (pikniku sportowego). Możemy nadmienić iż w
tym właśnie miejscu dwa lata zorganizowaliśmy z dużym sukcesem Turniej piłki nożnej Orlików Pogroszyn 2017. Impreza
sportowa przyciągnęła do naszej miejscowości rodziny z całej Gminy Wieniawa ( około 200 osób).

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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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Organizacja rożnego rodzaju gier i
zabaw sportowych dla uczestników
pozwalających na wzrost
zainteresowania sportem jak
zdrowej alternatywy spędzania
wolnego czasu.

Lista uczestnictwa w grach i
zabawach sportowych.

Promocja zdrowego trybu życia oraz
kształtowanie środowiska sprzyjającemu
zdrowiu

Stworzenie atrakcyjnej oferty
zagospodarowania czasu wolnego.

Lista uczestnictwa w grach i
zabawach sportowych.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży radości
wynikającej z aktywnego spędzania wolnego
czasu w gronie rodzinnym.
Rozwijanie postaw prorodzinnych.

Spędzanie wolnego czasu w gronie
rodzinnym na dniu sportu.

Lista uczestnictwa w grach i
zabawach sportowych.

Przeprowadzenie konkurencji sportowych dla
wszystkich chętnych uczestników imprezy

Uczestnicy wezmą udział w
zawodach i konkurencjach
sportowych.

Lista uczestnictwa w grach i
zabawach sportowych.

Zawodnicy otrzymają nagrody za uczestnictwo
w zaplanowanych konkurencjach

Zakup nagród rozwijających
sprawność fizyczna, motywujących
do uprawiania sportu.

Lista uczestnictwa w grach i
zabawach sportowych. Lista
odbioru nagrody. faktura zakupu
nagród.

Przeprowadzenie zawodów przez
profesjonalnego animatora sportu.

Zajęcia przeprowadzone sprawnie i
bezpiecznie ,mające wyszukana
zorganizowana formie

Lista uczestnictwa w grach i
zabawach sportowych. Umowa z
animatorem.

Zakup sprzętu sportowego ( piłko- chwytów ) Zabezpieczenie boiska , sprawne
przeprowadzenie zadania

Faktura zakupu

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

Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn jest organizacjia działająca non- profit. Nie posiadamy żadnych zasobów
finansowych które moglibyśmy przeznaczyć na realizacje projektów . Pomimo to działamy prężnie od czterech lat
pozyskując środki finansowe z funduszy zewnętrznych tym samym rozwijając i promując naszą małą ojczyznę jaka jest
wieś Pogroszyn i Gmina Wieniawa. Najmocniejszą stroną naszej organizacji są wspaniali i bezinteresowni ludzie którzy
całym sercem zaangażowani są w to co wspólnie robimy dla dobra wspólnego. W ostatnich czterech latach
zrealizowaliśmy wiele projektów ( 12 ) które doprowadziły do rozkwitu naszej wsi . Największą nagrodą i docenienie
naszych starań było wyróżnienie jakie dostaliśmy w konkursie Marszałka Województwa Mazowieckiego na
najaktywniejsze sołectwo KSOW. To własnie te wszystkie nasze cechy chcemy wykorzystać w organizacji w Pogroszynie
Rodzinnego Dnia Sportu i zapewniamy ze pozyskane środki nie będą zmarnowane. W ramach prac wolontariackich
wydrukujemy i rozpowszechnimy ulotki i plakaty promujące i informujące o turnieju. Nasi wolontariusze również
samodzielnie przygotują teren i boisko jak również uporządkują teren po rozgrywkach. Nasze panie wolontariuszki
przygotują posiłek dla uczestników i zadbają by wszystkie jedzenie było zdrowe. W naszej organizacji posiadamy silne
zaplecze organizacyjne które zadba by wszystkie prace przebiegły terminowo a projekt został rozliczony w czasie.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszeni posiada doświadczenie w organizacji i realizacji zadań publicznych. W ostatnich 4 latach swojej działalności
zrealizowaliśmy około 12 projektów na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Zrealizowaliśmy takie
zadania jak: Budowa skweru wiejskiego - FIO Mazowsze Lokalnie Budowa boiska wiejskiego "Orlik"- Fio Mazowsze
Lokalnie Budowa Placu zabaw - PROW / LEADER Budowa Siłowni Zewnętrznej - PROW / LEADER Budowa Altany Biesiadnej
- Fundusz Sołecki Aranżacja terenów zielonych wokół świetlicy w Pogroszynie - FIO Mazowsze Lokalnie Organizacja
corocznych imprez/ pikników rodzinnych ( 7 imprez rodzinnych). Ponadto społeczność wiejska / członkowie
stowarzyszenia organizują wiele innych mniejszych działań społecznych w znaczny sposób wpływających na rozwój
lokalnej infrastruktury i integracji społeczności. Na uwagę zasługuje fakt ze nasze stowarzyszenie jest organizacjia non
profit i nie posiadamy żadnego inwestora, wszystkie prace ( budowlane, kulinarne itp. ) zastały wykonane w czynie
społecznym członków stowarzyszenia i stanowiły nasz wkład własny w poszczególne zadania. Organizacja nasza nie
posiadała innych środków finansowych z których mogłaby pomóc w realizacji poszczególnych zadań. Polegamy tylko na
pracy własnych rąk.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Stowarzyszenie dysponuje budynkiem Świetlicy wiejskiej w Pogroszynie i całym zapleczem rekreacyjno- sportowym (



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: efe7-68ed-e829

boisko sportowe , plac zabaw, siłownia plenerowa oraz miejsce pod ognisko , grill oraz altana biesiadna na około 100
osób), które to sami wybudowaliśmy w czynie społecznym . Posiadamy tez sprzęt nagłaśniający i zaplecze cateringowe (
stoły podgrzewacze, namiot itp. które także wykorzystamy przy organizacji dnia sportu. Ponadto posiadamy kapitał ludzki
który zawsze jest gotowy do pomocy.Wolontariusze / członkowie stowarzyszenia w ramach prac społecznych przygotują
teren przed dniem sportu a także wykonają wszelkie prace porządkowe po zakończeniu imprezy. Panie ze stowarzyszenia
zadbają o stronę cateringowa imprezy. każdy będzie mógł skosztować regionalnej wiejskiej kuchni a także skosztować
wypieków pan z naszego stowarzyszenia. Ponadto

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup sprzętu sportowego 4500,0    

2. Wynagrodzenia animatora (grupy) sportu 800,0    

3. Zakup nagród 2000,0    

4. Zakup wody i drobnych artykułów
spożywczych.

800,0    

5. Obsługa medyczna - wolontariat 300,0    

6. Koordynacja projektu 500,0    

7. Rozliczenie projektu - księgowa - wolontariat 200,0    

8. Prace wolontariuszy przy przygotowaniu,
obsłudze i pracach porządkowych imprezy ( 6
osób x 10 godz. )

1200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10300,0 8600,0 1700,0

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:

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