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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: Uczniowski Klub Sportowy ,,SPARTAKUS", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu: EZ-4140/3/2000, Kod pocztowy: 26-500, Poczta:
Miejscowość, Miejscowość:Miejscowość, Ulica:Wschodnia, Numer posesji: 57, Województwo:
mazowieckie, Powiat: szydłowiecki, Gmina: Szydłowiec, Strona www: , Adres e-mail:
kaptur.mac@wp.pl, Numer telefonu: 506976350,
 
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)

Maciej Kapturski
 
Adres e-mail: kaptur.mac@wp.pl Telefon: 506976350

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wyżej, Mocniej, Dalej.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.04.2020 Data
zakończenia

29.05.2020

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

,,Wyżej, mocniej dalej” – to zadanie związane z przygodą oraz poprawą sprawności fizycznej
uczniów. Projekt obejmuje zajęcia sportowe z wybranych konkurencji lekkoatletycznych (skok w dal,
wzwyż, rzuty oszczepem oraz pchnięcie kulą), który w sposób bezpośredni z akcentem humoru oraz
przygody poprawi sprawność fizyczną uczestników projektu oraz nauczy podstawowych technik LA.
Zajęcia odbywać się będą na terenach sportowych PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz na
bieżni LA LO w Szydłowcu. Uczestnicy zadania to uczniowie klas 6,7,8 szkół podstawowych terenu
naszej gminy. W ramach zajęć planowany jest obóz sportowy w miejscowości Wilkasy k/Giżycka.
Finałem projektu jest udział uczniów w okręgowych zawodach lekkoatletycznych organizowanych w
miesiącach letnich na stadionie OSIR przez Szkolny Związek Sportowy w Radomiu.

Miejsce realizacji

Hala sportowa PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz obiekty lekkoatletyczne LO im. H.
Sienkiewicza w Szydłowcu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Czynny i systematyczny udział uczniów
szkół podstawowych w zajęciach LA.

90 % Protokoły sędziowskie,
dzienniki zajęć, informacje
medialne, zestawienia
wyników zawodów
sportowych.

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

Charakterystyka oferenta

UKS Spartakus to stowarzyszenie założone w 2001 roku przy PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w
Szydłowcu. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie działań służących rozwojowi
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, integracja środowisk wiejskich i miejskich we wspólnych
działaniach zmierzających do poprawy relacji społecznych. Inicjowanie i udział w działaniach
zmierzających do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkół ziemi
Szydłowieckiej. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, poprzez organizację różnych form wypoczynku, turystyki i rekreacji oraz zajęć
wychowawczo - profilaktycznych. Od początku działalności UKS realizował kilkadziesiąt projektów
korzystając z wsparcia funduszy europejskich, wojewódzkich oraz powiatowych czy gminnych.
Skutkiem działań stowarzyszenia jest pozyskanie znacznego sprzętu sportowego, zakup strojów
sportowych a przede wszystkim realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz obozów tematycznych dla
uczniów z rodzin dysfunkcyjnych oraz klas sportowych z PSP Nr 2 w Szydłowcu.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Wciągu ostatnich 10 lat realizowaliśmy projekty „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży” w 2006,2007 roku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Realizacja
programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w latach 2002- 2018 r., letnich i zimowych
obozów sportowych dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Szydłowcu. Ogólnopolski turniej rodzinny
w ringo. Organizacja kilku wakacyjnych turniejów podwórkowej piłki nożnej dzikich drużyn. ,,Mini
Euro”, ,,Biała Przygoda” , Narty w Tatrach”, program ,,KLUB 2019” ze środków MSi T, czy ,,Przygoda
z Siatkówką” oraz wiele innych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kadra:
mgr Maciej Kapturski - trener, kierownik projektu - ratownik WOPR , nauczyciel dyplomowany, mgr
Marzena Czarnecka – instruktor LA, nauczyciel dyplomowany.
Zasoby materialne:
1. Niezbędny sprzęt sportowy: buty z kolcami LA, 3 oszczepy 600 g, 5szt - kule LA 4 kg i 5 kg- dla
z podziałem na 6 sekcji po 10 osób.
2. Hala sportowa oraz bieżnia LA.
3. Opieka trenerska, prowadzenie zajęć w 6 sekcjach

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Materac do skoku wzwyż. 8000,0    

2. Buty LA (kolce) 2000,0    

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

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,
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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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