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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 Ludowy Klub Sportowy ,,LIWIEC" Pruszyn, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewiduję działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Siedleckiego.: 12
adres siedziby: Dolina Liwca 46, 08-110 Pruszyn, poczta: Siedlce: 12, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce,
Miejscowość: Pruszyn, Ulica: Dolina Liwca, Numer posesji: 46, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina:
Siedlce, Strona www: http://www.pruszyn.gminasiedlce.pl/, Adres e-mail: zopruszyn@poczta.fm, Numer telefonu:
256313627,
 
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)

Renata Seroczyńska
 
Adres e-mail: renia.lukasiuk@interia.pl Telefon: 698-680-069

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego ,,Moje Mazowsze jest piękne! - to racja, górą sport i rekreacja''

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.06.2019 Data
zakończenia

15.07.2019

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

Każdy z nas wie, że sport to zdrowie. Bez ruchu fizycznego czujemy się źle, nie mamy energii życiowej, nasz metabolizm
zwalnia, ale przecież cały nowoczesny świat zbudowany jest tak, żeby było niby jak najwygodniej - czyli żeby ruszać się jak
najmniej. Wiele osób wpada w fatalną w skutkach spiralę bezruchu. Aby zmienić nasze złe nawyki czasem wystarczy tylko
wyjść z domu. Doskonałym argumentem opuszczenia swoich czterech ścian jest uczestnictwo w wieloboju dyscyplin
sportowych jaki to zostanie przez nas zorganizowany w formie całodniowego wyjazdu. Zadanie obejmuje spływ kajakowy,
marsz Nordic walking oraz konkurencje sportowe typu ringo z rywalizacją.
Spływ kajakowy to świetna możliwość do sprawdzenia swoich sił i umiejętności, a przede wszystkim doskonała forma
uprawiania sportu i relaksu. Spędzanie wolnego czasu na wodzie szturmem podbija serca wszystkich, którzy tylko spróbują
tego sportu. Pływają studenci, seniorzy, rodziny z dziećmi. Wspólny wyjazd to znakomita okazja do poznania nowych i
ciekawych ludzi lub też do zacieśnienia więzi z tymi, których już znamy, sprawdzają się jako wyjazdy integracyjne, ale też
pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną.

Nordic walking staje się coraz popularniejszy. Jest łatwy, nie obciąża organizmu, nadaje się dla każdego, bez względu na
wiek, wagę i stan zdrowia. Podczas spaceru lub marszobiegu organizm jest lepiej dotleniony. To sprawia, że przybywa nam
energii. Ludzie spacerujący są ogólnie bardziej sprawni od tych, którzy unikają ruchu. Lepiej radzą sobie z codziennymi
obowiązkami i rzadziej łapią infekcje. Spacery zapobiegają chorobom sercowo - naczyniowo - cywilizacyjnym.
Działania w ramach realizowanego zadania:
1. Podpisanie umów z kadrą realizującą zadania projektowe.
2. Promocja projektu w formie ogłoszeń plakatowych i na stronie internetowej SP w Pruszynie.
3. Zorganizowanie wyjazdowego spotkania sportowo-rekreacyjnego w Serpelicach nad rzeką Bug dla 30 osób, wynajem
transportu dla uczestników oraz rezerwacja miejsca, zamówienie wyżywienia.
4. Zakup nagród.
5. Przeprowadzenie konkurencji sportowych na zasadach wieloboju: spływ kajakowy, ringo, badminton.
6. Wręczenie nagród i dyplomów.
7. Rozliczenie projektu.
Zadanie rozpocznie się od zamieszczenia informacji o naborze chętnych mieszkańców powiatu siedleckiego do udziału w
zorganizowanej formie aktywnego wypoczynku jakim jest spływ kajakowy malowniczą rzeką Bug. Spływ połączony będzie
z pokonaniem wyznaczonej trasy marszem Nordic Walking oraz z rywalizacjami sportowymi w ringo i badmintona. W
zadaniu przewidujemy udział ok. 30 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na drużyny, a wyniki poszczególnych konkurencji
będą odpowiednio punktowane. Dla zwycięzców przewiduje się puchary, dyplomy oraz nagrody. Nagrody pocieszenia
otrzymają też pozostali uczestnicy. Przeprowadzenie konkurencji planuje się w ciągu jednego dnia. Uczestnicy zostaną
dowiezieni na miejsce rywalizacji i odwiezieni przez organizatora imprezy. Otrzymają całodzienne wyżywienie.

Naszym celem jest:
- uzmysłowienie ludziom dobrodziejstw płynących z rekreacji fizycznej i uprawiania sportu, a także utrwalenie nawyków
aktywnego wypoczynku, z rodziną i w grupie;
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i ich rodzin z terenów wiejskich poprzez udział w konkurencjach
rekreacyjno - sportowych
- nauka pracy w zespole, nauka zasad fair play, radzenie sobie zarówno z wygraną jak i z porażką
- pokazanie dzieciom i ich rodzicom alternatywnej dla „siedzenia przed telewizorem i komputerem” metody
wykorzystania czasu wolnego
– integracja społeczności lokalnej

Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane w miejscowości Serpelice - wsi położonej nad rzeką Bug w województwie mazowieckim.
Serpelice, to miejscowość zlokalizowana na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego. Okolice Serpelic
stanowią bardzo atrakcyjne miejsce dla sportów i wypraw kajakowych. Ścieżki prowadzą po terenie Parku Krajobrazowego
"Podlaski Przełom Bugu". Wzniesienia i pagórkowaty charakter terenu dostarczą dodatkowych wrażeń.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie wyjazdowego spotkania
rekreacyjno - sportowego dla 30 osób

Przeprowadzenie spotkania z
udziałem 30 osób

fotorelacja
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Wzmocnienie integracji rodzin i środowiska
lokalnego

Udział w zadaniu ok. 30 osób. Lista uczestników.

Wzbogacenie oferty rekreacyjno-sportowej
Klubu

Zorganizowanie wyjazdowej
rywalizacji sportowej.

Fotorelacja.

Upowszechnienie uprawiania sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim.

Mieszkańcy miejscowości wiejskich
wezmą udział w zadaniu, co będzie
zachętą do uprawiania sportu

Fotorelacja

Przeprowadzenie zawodów sportowych i
wyłonienie zwycięzców wieloboju

Wyłonienie zwycięzców Fotorelacja

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

Charakterystyka oferenta

Pierwsze wzmianki o utworzeniu Szkolnego Klubu Sportowego znajdują się w najstarszej kronice szkoły i datują się na
1954 rok. Klub sportowy działa właściwie nieprzerwanie. Jako UKS „Liwiec” został zarejestrowany do stowarzyszeń na
terenie powiatu siedleckiego w 1994 roku jednak jego działalność była znikoma i opierała się głównie na udziale
reprezentacji Klubu w zawodach sportowych organizowanych przez inne stowarzyszenia. W 2017 roku Klub został
reaktywowany jako ULKS „Liwiec” dzięki zaangażowaniu grupy rodziców i przyjaciół szkoły a także strażaków z OSP
Pruszyn. Wybrano nowe władze Klubu. W 2018 roku Klub zrealizował pierwsze projekty z tzw. „Małych grantów”
Województwa Mazowieckiego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. Postanowiono je
kontynuować oraz wystąpić z nowymi propozycjami imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2018 roku Klub zrealizował projekty z tzw. „Małych grantów” Województwa Mazowieckiego pozyskując dotacje w
wysokości 10 tys. zł. Jeden z nich polegał na utworzeniu grupy uprawiającej Nordic Walking, a drugi na organizacji
wielopokoleniowego otwartego turnieju tenisa stołowego. Obecnie Klub przygotowuje się do kontynuacji powyższych
projektów. Powzięto też nowe zadanie pt. „Dzień Mamy i Taty z kulturą i sportem”, na które środki zostały pozyskane z
„Małych grantów” Powiatu Siedleckiego i Gminy Siedlce.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W realizacji zadania wykorzystamy przede wszystkim zasoby ludzkie oraz posiadany już przez Klub sprzęt do Nordick
Walkingu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Transport uczestników zadania 1000,0    

2. Koszt wypożyczenia kajaków 1000,0    

3. Wyżywienie uczestników zadania 1500,0    

4. Zakup art. papierniczych na dyplomy oraz
nagród dla uczestników zadania

2400,0    

5. Administracja i księgowość 600,0    

6. Koordynacja projektu 600,0    

7. Zakup sprzętu do ringo 1100,0    

8. Zakup sprzętu do badmintona 1200,0    

9. Przeprowadzenie i sędziowanie konkurencji
sportowych

600,0    

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4c56-3f62-7f58

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)

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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