
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d788-1a7e-fe11

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: Iłża 2039, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Starostwa Powiatowego w Radomiu: 15/2017, Kod pocztowy: 27-100, Poczta: Iłża, Miejscowość:
Iłża, Ulica: Kolonia Seredzice, Numer posesji: 12, Województwo:mazowieckie, Powiat: radomski,
Gmina: Iłża, Strona www: , Adres e-mail: j.ciulkin@gmail.com, Numer telefonu: 501550304,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Jakub Ciulkin
 
Adres e-mail: j.ciulkin@gmail.com Telefon: 501550304

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Iłżecki bieg dla dzieci

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.08.2020 Data
zakończenia

30.09.2020

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

Organizacja w ramach 8 Półmaratonu iłżeckiego "Iłżeckiego biegu dla dzieci" Będą to zawody
zorganizowane 13.09.2020 r. na terenie MGOSiR w Iłży. W ramach zawodów dzieci podzielone na
grupy wiekowe po około 25 osób będą rywalizowały na różnych dystansach dostosowanych do ich
możliwości i umiejętności biegowych. W kategoriach do 6 lat, 6 - 10 lat, 10 - 13 lat oraz 13 - 16 lat
osobno dziewczynki i osobno chłopcy. Z dotychczasowego doświadczenia wynika że szacunkowo
weźmie udział około 100 dzieci.

Poza samymi biegami na obecnym etapie planowania wydarzenia zakładamy udział w wydarzeniu
"Edulandii"- szkoły językowej z tereny gminy, Straży Pożarnej ze ścianką wspinaczkową wraz z jej
zabezpieczeniem i obsługa użytkowników, Ochotniczej Straży Pożarnej prezentującej swój sprzęt i
jego możliwości dla najmłodszych, zabezpieczenie ratownika medycznego, gry i zabawy dla
najmłodszych, pokaz garncarstwa i pracy z gliną.

Miejsce realizacji

"Przystań" MGOSiR Iłża

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników biegu 100 lista/karty zgłoszeniowe

Pomiar cukru 50 lista pomiarów sporządzona
przez osobę prowadzącą

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Iłża 2039 wywodzi się z ruchu społecznego który w 2016 roku rozpoczął kampanię
"Iłża 2039 Wykorzystajmy potencjał". Działania te miały na celu pokazanie mieszkańcom gminy jak
bardzo jest ona zaniedbana i jak mogłaby wyglądać przy odpowiednim zarządzaniu i rewitalizacji
terenów miejskich. Ponieważ dostrzegliśmy też inne problemy społeczności lokalnej postanowiliśmy
założyć stowarzyszenie zwykłe co zostało zrealizowanie w czerwcu 2017 roku. Od tego czasu
sukcesywnie się rozwijamy, pozyskujemy nowych członków i powoli wdrażamy swoje projekty i
pomysły. Na bazie naszego ruchu społecznego powstał też Komitet Wyborczy Wyborców Iłża 2039
który w wyborach samorządowych do rady gminy wprowadził 6 radnych oraz Burmistrza. Wybrani
przez mieszkańców na reprezentantów nie są obecnie członkami stowarzyszenia ale skala sukcesu
pokazuje jak duży potencjał tkwi w naszej organizacji. Przyjęliśmy za swój cel m. in. aktywizowanie,
integrowanie środowiska lokalnego oraz budowanie świadomości obywatelskiej, promowanie
miasta i gminy Iłża i jego mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego regionu,
wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata,
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organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów, kiermaszów, targów oraz
działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców, organizowanie
obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, inicjowanie i wspieranie działań
na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
W 2019 roku zrealizowaliśmy finansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego m.in.
Pierwszy Iłżecki Turniej Piłki Nożnej (art. 19a), Iłżeckie Warsztaty Garncarskie pod hasłem
Zapomniana tradycja oraz Festiwal Kulinarny Smaki Iłży. Współorganizowaliśmy również VII iłżecki
półmaraton, wraz z władzami gminy oraz innymi organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. W
roku 2020 chcemy we własnym zakresie w ramach półmaratony zrealizować bieg dla dzieci, aby
uatrakcyjnić wydarzenie również dla najmłodszych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jesteśmy stowarzyszenie o niewielkim stażu lecz w minionym roku byliśmy jednym z organizatorów
7 Półmaratonu Iłżeckiego, który wraz z partnerami będziemy organizować również w 2020 roku.
Nasza obecność na zeszłorocznym wydarzeniu i uczestniczenie przy jego realizacji pozwoliły nam
zebrać niezbędne doświadczenie, które wykorzystamy przy realizacji tegorocznego biegu. Widzimy
potrzebę przeprowadzenia kolejnej edycji biegu dla dzieci gdyż cieszy się on dużym
zainteresowaniem wśród najmłodszych, łączy pokolenia, pozwala budować jedność wielu rodzin z
terenu naszej gminy. Stowarzyszenie natomiast za jeden z celów ma wyznaczoną aktywizację
społeczności lokalnej oraz promocję miasta i gminy poprzez organizowanie różnego rodzaju
wydarzeń również sportowych.
W minionym roku zebraliśmy również doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządowymi
i innymi organizacjami pozarządowymi z naszego terenu co pozwoli nam sprawniej, efektywniej
zrealizować planowane wydarzenie. Realizowaliśmy również 7 Iłżecki Półmaraton co sprawia że
mamy już doświadczenie w realizacji tego rodzaju imprezy zarówno od strony czysto organizacyjnej
jak i sportowej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład osobowy: - członkowie stowarzyszenia 5 osób - wolontariusze 10 osób Wkład rzeczowy: -
Udostępniony na potrzeby organizacji biegu teren MGOSiR, wykorzystanie posiadanego przez
stowarzyszenie koła garncarskiego, wykorzystanie dwóch glukometrów One Touch i
przeprowadzenie badania poziomu cukru, praca fotografów - wykorzystanie ich umiejętności i
sprzętu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Glina 1100,0    

2. Szarfy/smycze do medali 400,0    

3. Forma do wykonania medali 400,0    

4. Puchary 900,0    

5. Plakat 1000,0    

6. Banery 400,0    

7. Napoje 600,0    
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8. Zakup produktów spożywczych 1000,0    

9. Toalety 700,0    

10. Kubki okolicznościowe (materiały do
wykonania)

700,0    

11. Nagrody rzeczowe 2000,0    

12. Wynagrodzenie animatora (umowa
zlecenie za 8 godzin)

800,0    

13. praca wolontariuszy 10 osób (5 godz x
10 osób/50 godz) x 30 zł/godz.

1500,0    

14. praca społeczna członków 5 osób (7
godz x 5 osób/35 godz) x 40zł/godz.

1400,0    

15. koło garncarskie - wykorzystane z
zasobów stowarzyszenia

100,0    

16. namioty wystawiennicze 2 szt. - z
zasobów stowarzyszenia

100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13100,0 10000,0 3100,0

V. Oświadczenia
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.
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........................................
.....

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

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

(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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

