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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 Aktywnie działamy i skutecznie odchudzamy

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-08 Data

zakończenia 2019-07-05

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 Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000671631
adres siedziby: 15A, 07-431 Surowe, poczta: Czarnia

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: mpap_1166@wp.pl, telefon: 515258123, numer faksu:
brak , strona internetowa: w trakcie budowania

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marek Piórkowski , adres e-mail: mpap_1166@wp.pl, telefon:
515258123, numer faksu: brak , strona internetowa: w trakcie
budowania

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
W ramach przewidzianego do realizacji zadania publicznego, stowarzyszenie chce upowszechniać i wspierać kulturę
aktywności fizycznej na terenie Gminy Czarnia. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się na sali gimnastycznej w
miejscowości Surowe. Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu warsztatów z aktywności fizycznej w
kierunku aktywności ruchowej m in. fitness, zajęcia ruchowe i siłowe. Zajęcia z aktywności fizycznej będą poprzedzone
warsztatami teoretycznymi, informującymi mieszkańców jaki wpływa aktywność fizyczna ma na ich zdrowie i życie.
Dalszym działaniem będą zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Podsumowaniem zajęć
będzie zorganizowanie zawodów w dyscyplinie ruchowej i siłowej. W zadaniu publicznym stowarzyszenie chce zakupić
materiały niezbędne do realizacji zadania tj. urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych, maty i ciężarki do ćwiczeń
ruchowych. Stowarzyszenie chce zakupić materiały promocyjne oraz nagrody dla najlepszych w dwóch dyscyplinach tj. w
dyscyplinie siłowej i w dyscyplinie ruchowej. Uczestnicy zadania to 20 kobiet z terenu Gminy Czarnia. Pierwszeństwo w
uczestnictwie będą miały kobiety ze szczególnymi potrzebami rozwijania aktywności fizycznej wynikające z ich
uwarunkowania fizjologicznego. Uczestnicy projektu w czasie realizacji zadania będą korzystali z zakupionego sprzętu oraz
będą uczestniczyli w warsztatach rozwijających ich rozwój aktywność fizyczną i kondycje oraz formujące ich sylwetkę.
Stowarzyszenie chce uświadamiać zwłaszcza kobiety z problemami otyłości, że aktywność fizyczna i zdrowy styl życia
spowodują, że ich świadomość i motywacja będzie większa do realizacji zajęć ruchowych i siłowych. Zadanie publiczne
oprócz wszech promowanej aktywności fizycznej będzie miejscem gdzie mieszkanki Gminy Czarnia będą mogły spędzić
swój wolny czas dbając o swoje zdrowie. Stowarzyszenie chce dzięki zadaniu publicznemu promować aktywność fizyczną
ale też zintegrować środowisko lokalne do realizowania działań społecznych.

Cel realizacji zadania
Organizacja zajęć z aktywności fizycznej na terenie Gminy Czarnia. Planujemy organizację dwóch form aktywności
fizycznej tj. zajęcia siłowe na urządzeniu wielofunkcyjnym i zajęcia ruchowe przy użyciu mat do ćwiczeń i ciężarków.
Dwadzieścia uczestniczek z terenu Gminy Czarnia, przede wszystkim z problemami z otyłością weźmie udział w
warsztatach aktywizujących do ćwiczeń siłowych i ruchowych. Do prowadzenia zajęć niezbędny jest zakup materiałów,
które będą dostępne dla uczestniczek w czasie realizowanego zadania publicznego oraz po zakończonym zadaniu
publicznym. Wszystkim uczestnikom chcemy zapewnić możliwość rozwijania aktywności fizycznej i podejmowania
wyzwań w kierunku kształtowania swojej sylwetki i dbania o zdrowie oraz możliwość zorganizowania czasu wolnego w
aktywny sposób. Planujemy na terenie sali gimnastycznej w miejscowości Surowe zorganizować czas dla kobiet z
potrzebami aktywności fizycznej. Gmina Czarnia udostępni salę na czas realizowanego zadania. Członkowie
stowarzyszenia zajmować się będą opieką nad realizacją zadania - czyli rekrutacja, przygotowanie ofert, tworzenie
harmonogramu, opieka w czasie prowadzonych zajęć oraz podczas realizowanego konkursu.

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania jest sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Surowem w gminie Czarnia. Miejsce będzie
udostępnione na czas realizacji zadania publicznego.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania publicznego jest 20 kobiet z terenu Gminy Czarnia, zwłaszcza z problemami otyłości i brakiem
motywacji do rozwijania swoich możliwości w kierunku kształtowania swojej sylwetki i dbania o swoje zdrowie.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przewidywany wkład osobowy to świadczenie wolontariatu członków stowarzyszenia w czasie realizacji zadania
publicznego - jest to 40 godzin x 30 zł=1200zł. Członkowie stowarzyszenia będą się zajmowali rekrutacją uczestników
zadania, tworzeniem harmonogramu zajęć, przygotowanie ofert zakupowych przewidzianych w zadaniu publicznym,
opieka w czasie prowadzonych zajęć warsztatowych.
Wkład rzeczowy to wynajęcie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Surowem na czas realizowanego zadania. Koszt
wynajęcia sali na cały okres zadania publicznego to 900zł.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Wwyniku realizacji zadania publicznego, co najmniej 20 osób - kobiet z terenu Gminy Czarnia skorzysta z zaplanowanych
form aktywności fizycznych w zaplanowanym czasie realizacji zadania. W ramach zadania publicznego zakupione zostaną
materiały, które są niezbędne do zrealizowania zdania w wyznaczonym czasie, przyczyni się do szeroko rozwiniętej
aktywności fizycznej. Jednocześnie miejsce przygotowane do realizacji zadania jest doskonałym miejscem do aktywnego
spędzania czasu wolnego. Zadanie publiczne przedłoży się na realizację podstawowego celu w zadaniu czyli na
upowszechnianie i realizowanie szeroko pojętej aktywności fizycznej u kobiet z problemami otyłości i nie tylko. Dotychczas
kobiety z terenu Gminy Czarnia nie miały możliwości uczestniczyć w takich zajęciach. Spędzenie czasu wolnego realizując
warsztaty z wykwalifikowanym instruktorem umożliwi im podniesienie samooceny i możliwość kształtowania swojej
sylwetki oraz promowanie tych zajęć na terenie gminy Czarnia. Zakupione rzeczy będą trwałym rezultatem zadania
publicznego, ponieważ będą wykorzystywane w kolejnych latach. Realizacja przedmiotowego zadania publicznego będzie
trwałym rezultatem dla samego stowarzyszenia. Stowarzyszenie nabędzie doświadczenia, co w przyszłości bezpośrednio
przełoży się na rozwój stowarzyszenia, umożliwiający realizację kolejnych projektów zadań publicznych na rzecz tutejszej
społeczności.

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 Świadczenie wolontariatu 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł

2 Wynajęcie sali gimnastycznej 900,00 zł 0,00 zł 900,00 zł

3 Praca instruktora zajęć siłowych i
ruchowych 3 900,00 zł 3 900,00 zł 0,00 zł

4 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
siłowego 2 150,00 zł 2 150,00 zł 0,00 zł

5 Zakup mat do ćwiczeń 20 szt 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

6 Zakup siłowników 2kg 20 kompletów 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

7 Materiały promocyjne - koszulka 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

8 Nagrody rzeczowe dla uczestników
konkursu 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

9 Zakup wody do ćwiczeń 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł

10 Oprawa techniczna zadania 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

11 Przygotowanie poczęstunku na
podsumowanie zadania publicznego 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 12 100,00 zł 10 000,00 zł 2 100,00 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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