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 Gminy Stoczek, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000174069, Kod pocztowy: 07-104, Poczta: Stoczek, Miejscowość:
Stoczek, Ulica: Armii Krajowej, Numer posesji: 5, Województwo: mazowieckie, Powiat: węgrowski,
Gmina: Stoczek, Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenie.stoczek@gmail.com, Numer telefonu:
25 691 90 20 wew 39,
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)

Martyna Niegowska
Adres e-mail: zkioc@stoczek.net.pl Telefon: 25 691 90 20
wew 39

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Historyczny Raj Rowerowy

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

16.05.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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16.05.2020

Opis zadania
Głównym celem tego rajdu będą przedsięwzięcia z dziedziny propagowania dziejów okolicy
Grygrowa, jego kultury oraz bohaterstwa mieszkańców. Skierowany jest do odbiorców w każdym
wieku. Wiedza na temat wydarzeń historycznych zostanie przekazana w formie bardzo ciekawej i
atrakcyjnej dla uczestników rajdu. Zadanie jest propozycją podtrzymania i upowszechniania tradycji
narodowych, pielęgnowani polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej. Ponadto wiąże się z ukazaniem i wdrożeniem uniwersalnych wartości związanych z
postawami patriotycznymi.
W Projekcie zaplanowano działanie takie jak:
1) Rajd Rowerowy połączony z lekcją historii,
2) Grill dla uczestników wydarzenia,
3) Konkurs z wiedzy nabytej w trakcie rajdu,
4) Atrakcje dla najmłodszych.
5) Spotkanie z kolarzem
6) Zakończenie wydarzenia
Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest na godzinę 9:00. Wtedy to wszyscy uczestnicy zgromadzą
się przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Hucie Gruszczyno,
będzie to jednocześnie pierwszy z przystanków historycznych, na którym zostaną przekazane
informację odnośnie Kamienia węgielnego znajdującego się w tej Świątyni. Wszyscy rowerzyści
otrzymają kamizelki odblaskowe. Następnie uczestnicy na czele z miejscowym przewodnikiem
wyruszą w kierunku Żulina i znajdujących się tam miejsc historycznych, w dalszej kolejności przejadą
przez miejscowość Gruszczyno gdzie poświęcą czas na przystanek w miejscach pamięci oraz
wysłuchają krótkiej historii z nimi związanej. Około godziny 13 jest przewidywane dotarcie na metę,
na której każdy z uczestników otrzyma zimny napój. Meta będzie jednocześnie ostatnim z
przystanków- pomnik z 1918 roku przy świetlicy wiejskiej w Hucie Gruszczyno, który został
poświęcony Józefowi Piłsudskiemu i jest upamiętnieniem odzyskania niepodległości. W tym miejscu
przewodnik opowie historie budowy i następujących etapowo zmian w wyglądzie oraz konstrukcji
monumentu. Dodatkowo zaproszona delegacja młodzieży ze szkoły Podstawowej w Grygrowie,
opiekująca się tym pomnikiem opowie o pracach porządkowych jakie wykonują na bieżąco przy
pomniku oraz przedstawi ciekawostki historyczne dotyczące Józefa Piłsudskiego, wyniesione z lekcji
historii. Następnie przewidziany jest grill. Po posiłku zostanie przeprowadzony Konkurs wiedzy
historycznej uzyskanej podczas rajdu. Trzy osoby, które wykażą się największa wiedzą o swojej
,,Małej Ojczyźnie'' otrzymają zestaw bezpiecznego rowerzysty, który zachęci społeczeństwo do
dalszych wycieczek rowerowych oraz uświadomi jak ważne jest bezpieczeństwo i widoczność
rowerzysty. W między czasie najmłodsi uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przenośnych
zestawów rekreacyjnych. Natomiast dla starszej grupy zgromadzonych zostaną wywieszone tablice
ze zdjęciami i notatkami historycznymi. Na koniec wydarzenia odbędzie się spotkanie kolarza z
wszystkimi uczestnikami wydarzenia, który opowie o tej dyscyplinie sportowej i wejdzie w dyskusje
na tematy takie jak: korzyści płynące z jazdy na rowerze oraz zasady bezpieczeństwa podczas
poruszania się rowerem. Zakończenie przewidujemy na godzinę 18.
Miejsce realizacji
Trasa rowerowa Żulin - Gruszczyno - Huta Gruszczyno
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Podniesienie świadomości wśród
mieszkańców odnośnie historii
miejscowości, miejsc pamięci oraz
korzyści płynących z jazdy na rowerze.

około 50 osób

Lista obecności uczestników
rajdu

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 Gminy Stoczek zostało zarejestrowane 8 października 2003 roku,
jego siedziba znajduję się przy ul. Armii Krajowej 1 w Stoczku. Główne cele tej instytucji to
działalność oświatowa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Współuczestnictwo w
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i
osób. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół
zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych. Wspieranie przedsięwzięć promujących
szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie było również organizatorem wielu
turystycznych rajdów pieszych, rowerowych oraz wycieczek i wyjazdów turystycznych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku.
Dotychczasowa działalność w realizacji działań planowanych w ofercie:
1) Od 10.11.2008 do 21.12.2018 Stowarzyszenie realizowało projekt: ,, Zorganizowanie
międzyszkolnego koła przyrodniczo- turystycznego skupiającego się na bloku zajęć dodatkowych
obejmujących tematykę ekologii, sozologii i ochrony przyrody, połączonych z zagadnieniami
turystyki i fotografii przyrodniczej''. W ramach projektu odbył się cykl zajęć poszerzających wiedze
uczniów z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Zajęcia seminaryjne uzupełnione były zajęciami
terenowymi , realizowanymi w trakcie wycieczek rowerowych, gdzie uczniowie w praktyce
wykorzystywali wiedzę zdobytą na lekcjach. Obok zajęć przyrodniczych uczniowie doskonalili
warsztat fotografii przyrodniczej.
( Projekt finansowany ze środków Gminy Stoczek w ramach programu PPWOW Program Integracji
społecznej, wartość projektu: 3280,00zł
2) Rok 2010- ,,Z nami w Klubie..''- aktywizacja fizyczna i umysłowa członków Klubu Seniora ''
POGODNI'' w Stoczku ( projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego)
3) Rok 2010 - ''AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY''- organizowanie zajęć dla dzieci- poradnictwo dla
rodzin wymagających wsparcia ( projekt finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego)
4) Od 1 maja do 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie realizowało projekt ,, Woda-źródło życia-
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program edukacji ekologicznej dla młodzieży powiatu węgrowskiego- etap II).
W ramach projektu zrealizowano:
- zajęcia warsztatowe dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie z zakresu identyfikacji
zagrożeń przyrodniczych oraz monitoringu stanu środowiska,
- warsztatowe zajęcia ekologiczne w szkołach w zakresie stosowania metody BIS jako narzędzia w
analizie jakości wody,
- przyrodnicze warsztaty terenowe podczas, których młodzież poznawała florę i faunę obszarów
wodno- błotnych Doliny Bugu,
- rajd rowerowy Doliną Bugu połączony z zajęciami praktycznymi w zakresie rozpoznawania
elementów środowiska przyrodniczego,
- konkurs wiedzy ekologicznej,
Projekt finansowany był ze środków WFOŚIGW w Warszawie na kwotę 66055,00zł, Nadleśnictwo
Łochów sfinansowało przedsięwzięcie w kwocie 89700,00 zł, Powiat Węgrowski sfinansował w
kwocie 3400,00zł, natomiast Gmina Stoczek 2600zł.
5) W okresie od 01.06.20136r. do 31,08,2013 Stowarzyszenie realizowało projekt ,, Jednym śladem
po powiecie Węgrowskim''. W ramach projektu przygotowano scenariusz zajęć terenowych, które
realizowane były podczas rajdu rowerowego oraz jeden dwudniowy rajd terenowy dla młodzieży.
Projekt sfinansowany był ze środków Powiatu Węgrowskiego w kwocie 1300,00zł. Całkowita
wartość projektu: 2220,00zł
6) Rok 2014 Projekt ,, Turystyka krajoznawcza narzędziem integracji lokalnych społeczności'',
którego głównym celem jest podniesienie stopnia umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji
mieszkańców powiatu węgrowskiego, aktywnych na płaszczyźnie szeroko rozumianej turystyki.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
7) Projekty dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach
programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, ,,Poznajmy się w tańcu. Polsko-ukraińskie
warsztaty tańców narodowych'' rok 2014 i ,,Polsko- ukraiński teatr tańca'' z 2015 roku.
8) Rok 2016 ,, Bezpieczna Gmina Stoczek'' współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego
9) Rok 2016 - ,, Naturalnie odpowiedzialni- młodzi ludzie widzą swoje miejsce na ziemi''współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
10) Rok 2017- ,,Turystyka społeczna narzędziem aktywnej integracji''
11) Rok 2017 - ,,Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu
zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi''
12) Rok 2017- ,,turystyka- atrakcyjnym sposobem spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży''.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe na potrzeby projektu:
1) Koordynator projektu -osoba posiadająca wykształcenie wyższe, nad której pracą będzie czuwać
zarząd stowarzyszenia.
2) Ratownik medyczny- osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie udzielania kwalifikowanej
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pierwszej pomocy.
3) Przewodnik- mieszkaniec miejscowości, osoba, która posiada dużą wiedzę historyczną, będzie
prowadziła rajd oraz dopełni go informacjami historycznymi,również tymi, których nie pozyskamy w
innych źródłach( wiadomości przekazane ustnie przez przodków przewodnika).
4) Kolarz-osoba zaproszona, która uprawia dyscyplinę sportową- kolarstwo, przekaże informację
odnośnie tego sportu oraz wejdzie w dyskusje z uczestnikami wydarzenia na temat korzyści
płynących z jazdy na rowerze.
Zasoby rzeczowe na potrzeby projektu:
1) Kamizelki odblaskowe dla uczestników,
2) Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników rajdu,
3) Wystawa tablic historycznych
4) Zimne napoje dla osób biorących udział w rajdzie
5) Zakupy na grilla
6) Ubezpieczenie dla każdego z uczestników.
7) Breloczki pamiątkowe dla wszystkich uczestników wydarzenia

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup kamizelek odblaskowych dla
uczestników Rajdu

500,0

2.

Zakupy spożywcze ( napoje, kiełbaski
na grilla)

3.

Ratownik medyczny

4.

Wynagrodzenie dla koordynatora
projektu

5.

Przewodnik- mieszkaniec
miejscowości, osoba, która posiada
dużą wiedzę historyczną, będzie
prowadziła rajd oraz dopełni go
informacjami historycznymi,również
tymi, których nie pozyskamy w innych
źródłach( wiadomości przekazane
ustnie przez przodków przewodnika).

500,0

6.

Woda dla uczestników rajdu

150,0

7.

Rekreacyjny zestaw na powietrzu dla
najmłodszych

1000,0

8.

Medale pamiątkowe dla rowerzystów

500,0

9.

Breloczki pamiątkowe dla wszystkich
uczestników wydarzenia

500,0

3000,0
200,0
1000,0
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Z innych
źródeł

10. Osoba zaproszona kolarz
11. Ulotki i plakaty promocyjne
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1000,0
150,0
8500,0

8500,0

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.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)
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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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