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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego "Wesoło i zdrowo, bo na sportowo"- międzypokoleniowy piknik

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-06-01 Data

zakończenia 2019-08-24

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie "Potok Serc"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000350101
adres siedziby: Partyzantów 15, 05-240 Jarzębia łąka, poczta: Tłuszcz
adres korespondencyjny: Długa 76, 05-240 Jarzębia łąka, poczta: Tłuszcz

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: eugenia-kowalewska@wp.pl, telefon: 501248556 lub (29)
7573787

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Halina Maciejczuk- Jabłecka, adres e-mail: h.jablecka@wp.pl, telefon:
883689485

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Aktywność fizyczna jest istotnym elementem życia każdego człowieka. Przyczynia się do zachowania samodzielności w
wykonywaniu codziennych czynności.Odgrywa ogromną rolę zdrowotną, przyczynia się do poprawy motoryki i funkcji
poznawczych, zmniejsza ryzyko rozwoju depresji . Pomimo, że znany jest pozytywny wpływ aktywności fizycznej na
zdrowie i jakość życia, to wyniki wszystkich badań ostatnio przeprowadzonych są w dalszym ciągu porażające. Dlatego
należy robić wszystko aby to zmieniać.
Stowarzyszenie "Potok Serc" z siedzibą w jednej z większych wiosek Gminy Tłuszcz od kilku lat organizuje na placu
wiejskim różnego rodzaju spotkania mieszkańców, na których zawsze sport odgrywa istotną rolę. Dominują gry i zabawy z
elementami współzawodnictwa sportowego, promującego aktywność fizyczną w różnym wieku oraz prozdrowotne,
społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu. 12 maja 2018r. np. organizowaliśmy Pierwszą Sołtysiadę Gminną,
na której 12 sołectw rywalizowało między sobą o Puchar Burmistrza Tłuszcza w wielu konkurencjach sportowych, a pikniki
rodzinne weszły już do tradycji sołectwa. W każdym roku przeznaczano z Funduszu Wiejskiego spore środki na te cele, ale
w tym roku cały Fundusz przekazano na wkład własny do zadania publicznego pn."Podniesienie czytelnictwa w Gminie
Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące", na które dostaliśmy prawie 400 tys. dofinansowania z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dla mieszkańców naszej wioski, jednej z największych w Gminie Tłuszcz jest
to ogromna radość, gdyż w końcu będziemy mieli i świetlicę i bibliotekę i miejsce na wszelkiego rodzaju zebrania.
Nadmienię tylko, że wioska, która w ostatnich pięciu latach zdobyła min.dwukrotnie tytuł " Najaktywniejszego Sołectwa w
Gminie", a w 2017r. "Najaktywniejszego Sołectwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich -Sukcesy widać po sąsiedzku
"zdobywając na Mazowszu I miejsce, nie ma żadnego miejsca publicznego do spotkań. Za to ma najwspanialszych ludzi,
którzy w czynie społecznym zmieniają swoją wieś. Dlatego chcąc kontynuować tradycję międzypokoleniowych pikników,
na które to z utęsknieniem czekają i dzieci i babcie i rodzice i sąsiedzi występujemy o dofinansowanie tegorocznej imprezy
sportowej. Bez funduszy, za które zakupimy przede wszystkim nagrody, puchary, medale, niezbędne przybory i sprzęt do
przeprowadzenia poszczególnych konkurencji nie da rady już przeprowadzić takiej imprezy. Piknik międzypokoleniowy
planujemy przeprowadzić w wakacje, wstępnie będzie to pierwsza niedziela lipca 07.07.2019r. Z doświadczenia wiemy, że
na wsiach najlepszym dniem jest niedzielne popołudnie. Dla maluchów zamówimy dmuchane zjeżdżalnie, dla reszty
najprzeróżniejsze konkurencje sportowe. Jak zawsze rozpoczniemy od masowych biegów na różnych dystansach. Musi być
przeciąganie liny, rzut do celu, skoki przez skakankę, kręcenie hula-hop ( to stałe punkty). Ale wolontariusze zawsze
przygotowują konkurencje- niespodzianki. Na zakończenie oczywiście mecz piłki nożnej Jarzębia kontra Reszta. W
międzyczasie występy naszej grupy teatralnej, malowanie buziek, grillowanie, ognisko i muzyka, mecz piłki siatkowej
kobiet. Będą konkurencje indywidualne, dwójkowe i dużych rodzin. Każdy będzie mógł sobie wybrać to co lubi.
Zagłosujemy również na Najaktywniejszego Sportowca, będzie wesoło i zdrowo, bo na sportowo.

Cel realizacji zadania
1.Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców przede wszystkim Jarzębiej Łąki, ale również chętnych z Gminy
Tłuszcz i Gminy Zabrodzie
2.Popularyzowanie i upowszechnianie gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
3.Stworzenie możliwości szerokiego udziału w rywalizacji sportowej uczestnikom z mniejszym potencjałem sportowych
umiejętności
4.Wyrównywanie szans mieszkańców wsi Jarzębiej Łąki w dostępie do sportu, niezależnie od płci, wieku, statusu
materialnego, miejsca zamieszkania, sprawności
5.Integracja i zachęta do wspólnych aktywności mieszkańców
6.Krzewienie idei fair-play
7.Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny, miły, radosny i zdrowy

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania będzie wiejski plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz sąsiadującym dużym boiskiem
sportowym w Jarzębiej Łące gm. Tłuszcz, pow. Wołomin woj. Mazowieckie. Kampania promocyjna pikniku będzie miała
zasięg na terenie Gminy Tłuszcz i Gminy Zabrodzie. Rozwiesimy plakaty zapraszające do wspólnej zabawy sportowej. O
imprezie informować będziemy na naszym fanpage "Jarzębia Łąka" i Stowarzyszeniu "Potok Serc" na Fb.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy wsi , wiosek sąsiadujących z nami oraz wszyscy, którzy będą chcieli wspólnie się
pobawić. Sądzimy, że może to być około 100 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkładem osobowym będzie praca12 wolontariuszy i członków stowarzyszenia, którzy będą zaangażowani podczas
przeprowadzenia wszystkich gier, biegów i zabaw sportowych i innych dla dzieci. Przygotują oni również wszystkie
przybory i sprzęt oraz będą sędziami pomocniczymi dla sędziego głównego podczas rozgrywanych konkurencji sportowych
i meczów. Przygotowanie boisk, poczęstunku, nagłośnienia, czuwanie nad bezpiecznym przeprowadzeniem imprezy,
sprzątnięcie terenu będzie należało do członków stowarzyszenia "Potok Serc".Cała impreza będzie fotografowana przez
wolontariusza, a fotoreportaż z imprezy ukaże się w najbliższym numerze po zakończeniu imprezy w gazecie regionalnej
"Goniec Tłuszczański". Oceniamy wkład osobowy na 12 osób x 10 godzin każdy x 16 zł.na minimum 1920 zł. Wkładem
rzeczowym będzie wykorzystanie nagłośnienia, namiotów, stołów, ławek, komputera na sumę około1500 zł.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1.Odbędzie się piknik międzypokoleniowy "Wesoło i zdrowo, bo na sportowo" promujący aktywność fizyczną wśród
mieszkańców Mazowsza
2.W imprezie około 100 osób o różnych predyspozycjach, kondycji fizycznej i umiejętnościach weźmie udział w fair- play
rywalizacji sportowej
3.Czas wolny mieszkańców wykorzystany efektywnie, radośnie, aktywnie
4.Wyłonienie najlepszych uczestników rywalizacji
5.Promowanie wolontariatu w sporcie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Nagrody dla uczestników, puchary,
medale 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł

2
Zakup przyborów i drobnego sprzętu
sportowego do przeprowadzenia

konkurencji sportowych
1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

3 Zakup artykułów spożywczych i
przemysłowych 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Promocja-plakaty, baner, gadżety dla
uczestników, 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

5 honorarium dla opiekuna
wolontariatu 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

6 honorarium dla głównego sędziego 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

7 Zakup artykułów biurowych 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

8 obsługa księgowa 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

9 koordynator 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

10 Wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

11 wkład osobowy i rzeczowy 3 420,00 zł 0,00 zł 3 420,00 zł

Koszty ogółem: 13 420,00 zł 10 000,00 zł 3 420,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

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

.............................................
(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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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