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 Rudniku Małym, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000278126, Kod pocztowy: 08-116, Poczta: Seroczyn, Miejscowość: Rudnik Mały,
Ulica: brak, Numer posesji: 13, Numer lokalu: brak, Województwo: mazowieckie, Powiat: siedlecki,
Gmina: Wodynie, Strona www: http://osprudnikmaly.wodynie.eu/home/, Adres e-mail:
bmwzbyszek@interia.pl, Numer telefonu: 663538904,
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)

Zbigniew Jajszczak
Adres e-mail: bmwzbyszek@interia.pl Telefon: 663538904

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Zawody sportowo - pożarnicze dla Ochotniczych Straży
Pożarnych

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.07.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.07.2020

Opis zadania
Projekt pt. „Zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowany będzie w
okresie od dnia 1 do 31 lipca 2020 roku w miejscowości Seroczyn (boisko sportowe) w gminie
Wodynie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rudniku Małym. Działania projektowe skierowane będą
do przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wodynie oraz wszystkich
zainteresowanych mieszkańców gminy Wodynie oraz mieszkańców całego Województwa
Mazowieckiego. Głównym celem projektu jest rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom, w tym informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi. Nasz cel projektowy w pełni wpisuje się w nasze działania
statutowe oraz motyw przewodni zadania publicznego jakim jest "Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej". Głównym elementem działań projektowych będzie zorganizowanie w dniu 18
lipca 2020 r. (sobota) zawodów sportowo-pożarniczych dla przedstawicieli Ochotniczych Straży
Pożarnych. Na terenie gminy działa aż 13 jednostek straży w tym jedna, ta w Wodyniach, wpisana
do rejestru KSRG. Zakładamy, że w zawodach weźmie udział nie mniej niż 10 drużyn strażackich. Nie
chcemy jednak aby organizowane zawody były tylko strażacką konkurencją. Wartością dodaną w
naszym projekcie będą pogadanki i hasła informujące uczestników i obserwatorów zawodów o
bezpieczeństwie przeciwpożarowym, w tym o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi. Dzięki nim upowszechnimy wiedzę na trudny temat
bezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi, że jest do duże przedsięwzięcie i musimy się do niego
odpowiednio wcześniej przygotować. A przygotowania te będą obejmowały przede wszystkim
przygotowanie i zabezpieczenie boiska na zawody. Większość prac wykonamy sami, część prac z
uwagi na brak sprzętu zlecimy Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.
Zakupione od spółdzielni usługi będą obejmowały prace porządkowe tj. np. skoszenie trawy, Na ten
cel planujemy wydatkować nie więcej niż 800 zł. brutto. Płatność na podstawie faktury.
Przygotowanie zawodów to również zakupy wody mineralnej i żywności (poczęstunek dla
uczestników zawodów oraz zaproszonych gości), zapewnienie nagłośnienia oraz zakupy nagród dla
drużyn. Na ten cel zabezpieczono 8700 zł. Zawody będą prowadzone przez Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w ramach dobrej współpracy z naszą OSP, nieodpłatnie. Po zawodach obiekt
zostanie posprzątany. Zawody patronatem obejmie Wójt Gminy Wodynie. Będziemy starali się
dobrze wypromować projekt, aby liczba jego odbiorców była jak największa. Ze środków dotacji
planujmy wydruk plakatów (500 zł.). We wszystkich działaniach promocyjnych będziemy
informowali o pozyskanym dofinansowaniu. Wysokość wnioskowanego dofinansowania to 10 tys.
zł. Nasza organizacja nie korzystała w tym roku ze środków finansowych przekazanych w trybie art.
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W projekcie nie przewidujemy
wypłaty wynagrodzeń. Projekt jest zadaniem samodzielnym, nie wpisuje się w zadania żadnego
innego projektu.
Miejsce realizacji
Zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które planujemy zorganizować
odbędą się na Boisku Sportowym w Seroczynie (gm. Wodynie, pow. siedlecki, woj. mazowieckie),
które jest przystosowane do tego typu realizacji.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie zawodów sportowo pożarniczych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych

1 zawody

1) Dokumentacja
fotograficzna

Liczba drużyn biorących udział w
co najmniej 10 drużyn
zawodach sportowo - pożarniczych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych

1) Dokumentacja
fotograficzna
2) Lista drużyn pożarniczych
OSP uczestniczących w
zawodach

Liczba przedstawicieli Ochotniczych
Straży Pożarnych biorących udział w
zawodach

co najmniej 80 uczestników
zawodów

1) Dokumentacja
fotograficzna
2) Lista drużyn pożarniczych
OSP uczestniczących w
zawodach

Upowszechnianie wiedzy uczestników
zadania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego

co najmniej 80 uczestników
zawodów
oraz co najmniej 300
obserwatorów zawodów

1) Dokumentacja
fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Ochotnicze straże pożarne w Polsce należą do najstarszych, a zarazem do najbardziej zasłużonych
dla społeczeństwa organizacji. Skutecznie walczyły z niszczącą kraj plagą pożarów oraz spełniały
wielorakie funkcje w życiu społeczeństwa, wykraczające daleko poza cele, do których pełnienia
zostały powołane. Często zdarzało się tak, że były to jedyne organizacje społeczne, głównie na wsi.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym należy do najwcześniej założonych na tym terenie w
okresie międzywojennym. Wieś leżała wówczas na terenie powiatu łukowskiego. Inicjatorem
powstania OSP był nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej. OSP Została zorganizowana w 1927
roku. Fundusze na działalność OSP zbierane były poprzez organizowanie loterii fantowych,
organizowaniu zabaw wiejskich, komedyjek i innych okazjonalnych uroczystości. Dochody
przeznaczone były na zakup sprzętu strażackiego. Pieniądze gromadzone były także na zakup
materiałów budowlanych na strażnicę. Działkę pod zaplanowaną budowę przekazał jeden z
mieszkańców wsi. W 1931 roku przystąpiono do budowy obiektu drewnianego, który bardzo szybko
powstał w czynie społecznym. Strażnica służyła mieszkańcom wsi do 1982 roku. Od 1 stycznia 1955
roku po reformie administracyjnej osp znalazło się w nowoutworzonej Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Seroczynie. Pod koniec lat 60 społeczeństwo wsi Rudnik Mały sołtysa wsi podpisało
inicjatywę wybudowania w czynie społecznym Domu Strażaka. Fundament pod budynek wykonano
w 1970 roku. Budowa nie była jednak kontynuowana ze względu na nową reformę administracyjną.
W 1973 roku cały obszar Gromadzkiej Rady Narodowej Seroczyn został włączony do Gminy
Wodynie. Budowa Domu Strażaka w Rudniku Małym została odłożona na, jak się później okazało 13 lat. Większość prac została wykonana w czynie społecznym przez strażaków i mieszkańców wsi.
Nie każda jednostka może pochwalić się taką społeczną aktywnością. Każdego dnia jesteśmy w
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gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, często narażając własne życie i zdrowie. Aby
każdego dnia stawać na wysokości zadania musimy być do tego odpowiednio przygotowani. Ważną
rolę w życiu każdego strażaka odgrywa aktywność fizyczna. Dzięki niej zrodził się pomysł na
organizację zawodów sportowo-pożarniczych.
Siedziba naszej osp to także centrum wydarzeń kulturalnych dla naszych mieszkańców i
mieszkańców okolicznych miejscowości. W naszej remizie odbywają się regularnie warsztaty
twórcze, artystyczne, artystyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży. Staramy się podejmować wiele
działań na rzecz dzieci i młodzieży, chcemy zaszczepiać w nich miłość do pożarnictwa poprzez różne
atrakcje. Dzięki temu utworzyliśmy w strukturach OSP Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 2018 r.
świętowaliśmy Jubileusz 90 lecia rocznicy powstania OSP, które były połączone z Gminnym Dniem
Strażaka. Na długo ta uroczystość pozostanie w naszej pamięci.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Nasza jednostka posiada doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie. Realizowaliśmy
zadanie publiczne zlecone nam przez Wójta Gminy Wodynie pt. "Czas pięknych jubileuszy".
Posiadamy również doświadczenie w zakresie wdrażania projektów, w tym dofinansowywanych z
zewnątrz (m.in. ORLEN, KGHM). Wszystkie zrealizowaliśmy i rozliczyli prawidłowo.
Współpracowaliśmy także z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Bardzo cenimy wsparcie
jakie do tej pory z Samorządu otrzymaliśmy. W ostatnich latach nasza aktywność była wyjątkowo
duża. Aktywnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach gminnych, powiatowych, wielu byliśmy
współorganizatorami. Byliśmy m.in. gospodarzami Gminnego Dnia Strażaka, braliśmy udział w
zawodach sportowo-pożarniczych, które także współorganizowaliśmy. Aktywnie udzielamy się
charytatywnie. Bierzemy udział w różnego rodzaju zbiórkach. Ta aktywność nakręca nas na kolejne
inicjatywy. Tym razem chcemy postawić na sport. Sport w wykonaniu strażaków. Uznaliśmy że
nasze dotychczasowe doświadczenie i nasz zapał do działania pozwoli w sposób profesjonalny
zrealizować nasz kolejny pomysł na projektu pt. "Zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych
Straży Pożarnych". Bez wsparcia finansowego trudno nam będzie zorganizować uroczystość na
wysokim poziomie. Dlatego zwracamy się o wsparcie. Choć nie możemy zadeklarować wkładu
finansowego, deklarujemy swój czas, pracę wolontariacką, sprzęt, lokalny obiekt sportowy.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Posiadamy odpowiednią kadrę oraz zasoby rzeczowe, które pozwolą nam w sposób prawidłowy
przeprowadzić projekt. Koordynatorem projektu będzie Presez OSP w Rudniku Małym, który
posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów i koordynację poprowadzi
nieodpłatnie. Wszyscy członkowie OSP są odpowiednio przeszkoleni w zakresie ratownictwa
drogowego oraz medycznego. Te umiejętności i doświadczenia wykorzystamy do zabezpieczenia
terenu zawodów. Również te zadania wykonamy nieodpłatnie. Podczas zawodów będziemy
upowszechniali wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez krótkie pogadanki w
przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami zawodów. Pogadanki będą prowadzone przez
naszych druhów. Najważniejszym zasobem rzeczowym majątkowym jest udostępnione nieodpłatnie
przez Gminę Wodynie boisko sportowe, które zlokalizowane jest w miejscowości Seroczyn. Do
realizacji projektu wykorzystamy również własny sprzęt pożarniczy. Ważnym elementem projektu
będzie również jego promocja. Dzięki niej chcemy zachęcić przedstawicieli drużyn pożarniczych do
uczestnictwa w zawodach oraz także zaprosić mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniu. To także
okazja do nawiązania więzi społecznych oraz integracji. O projekcie będziemy informowali na naszej
stronie internetowej oraz FB. Informacje o projekcie i jego finansowaniu zostaną zamieszczone
również na stronie internetowej Gminy Wodynie i FB Gminy (blisko 2 tys. obserwujących). Po
zrealizowanym projekcie udostępnimy obszerny materiał o zawodach i jego finansowaniu w piśmie
samorządowym gminy Wodynie "Przeglądzie Wodyńskim" (nakład ok. 1200 egz.). Nie przewidujemy
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wniesienia wkładu finansowego oferenta, jednakże jeżeli na etapie realizacji projektu okaże się że
konieczne będzie zaangażowanie środków wyższych nich obejmujące niniejszy projekt deklarujemy,
że takie środki poniesiemy z własnego budżetu, o czym na bieżąco zobowiązujemy się powiadomić
organizatora ogłoszenia. Nie przewidujemy pobierania opłat od odbiorców zadania.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Promocja zadania

2.

Zakup wody mineralnej i żywności

1200,0

3.

Zakup nagród

5000,0

4.

Nagłośnienie zawodów

2500,0

5.

Prace porządkowe - przygotowanie
obiektu do zawodów

Z innych
źródeł

500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

800,0
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,
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)
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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