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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: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Ogonowianki", Forma prawna: stowarzyszenie,
Stowarzyszenie rejestrowane: 0000592075, Kod pocztowy: 06-231, Poczta:Młynarze,
Miejscowość: Ogony, Ulica: 8A, Numer posesji: 8A, Województwo:mazowieckie, Powiat:makowski
, Gmina:Młynarze, Strona www: , Adres e-mail:modzelewska001@gmail.com, Numer telefonu:
606456376,
 
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)

Agnieszka Modzelewska
 
Adres e-mail: modzelewska001@gmail.com Telefon: 
606456376

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Na sportowo znaczy zdrowo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.05.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

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

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu zawodów sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców
gminy Młynarze oraz sąsiednich wiosek ( 100 osób).Zawody będą skierowane dla różnych grup :
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego celem jest propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu
życia. Przeprowadzone one zostaną na placu wiejskim w miejscowości Ogony. Data zależy od
warunków pogodowych.Zostanie rozegrany mecz piłki nożnej dla dwóch drużyn wiekowych oraz
zawody dla dzieci i dorosłych między innymi :wyścigi w workach, salom z przeszkodami, skoki przez
skakankę, przeciąganie liny. W ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt sportowy tj. piłki,
bramki,siatki. Wszyscy uczestnicy zawodów dostaną medale , natomiast najlepsi statuetki i nagrody
rzeczowe. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany posiłek regeneracyjny i napoje
chłodzące. Nad bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik medyczny. Poprzez organizację zawodów
sportowych chcemy krzewić wśród mieszkańców naszej gminy zdrowy, sportowy styl życia.Dlatego
będziemy chcieli zaangażować w zawody osoby w różnym wieku - rozwiesimy plakaty po całej
gminie i w gminach sąsiednich, będziemy informować o wydarzeniu za pomocą mediów
społecznościowych.

Miejsce realizacji

Miejscem jest plac wiejski w miejscowości Ogony

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

aktywne spędzanie wolnego czasu Organizacja zawodów
sportowych.Rozwijanie
różnych form kultury
fizycznej w środowisku
wiejskim dzieci, młodzieży i
dorosłych.

lista uczestników

upowszechnianie kultury fizycznej oraz
propagowanie zdrowego i aktywnego
stylu życia

organizacja 2 meczy w piłkę
nożną, integracja
uczestników , zasady
zdrowej rywalizacji.

lista uczestników,

integracja lokalnej społeczności Zbudowanie więzi
uczestników imprezy
poprzez poczęstunek i
wspólnie spędzony czas.

lista uczestników.

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

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Ogonowianki" powstało w 2015 roku. Jest organizacją która
działa dla mieszkańców naszej malej ojczyzny.Pozyskujemy fundusze na zajęcia dla dzieci i
młodzieży oraz dorosłych.Dzięki funduszom z zewnątrz zrobiliśmy małą siłownie zewnętrzną, gdzie
każdy mieszkaniec może z niej korzystać.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Realizujemy różnego rodzaju projekty: edukacyjne, sportowe, rekreacyjne,kulturalne. Pozyskujemy
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, FIO Mazowsze lokalnie, Uczestniczymy w różnych
wydarzeniach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stowarzyszenie jako wkład rzeczowy wykorzysta swój sprzęt nagłośniający, namiot do biura
zawodów. Jako wkład osobowy w ramach wolontariatu będzie sędzia zawodów.Przygotowanie
placu pod zawody oraz poczęstunku zajmą się osoby ze stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. zakup sprzętu sportowego 3000,0    

2. zakup medali, statuetek, dyplomów 1000,0    

3. zakup nagród dla najlepszych 2000,0    

4. Art.spożywcze na posiłek 2500,0    

5. napoje chłodzące 500,0    

6. art,biurowe ( ulotki, plakaty) 400,0    

7. wolontariat 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9900,0 9400,0 500,0

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;



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 70b3-be95-03cd

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 - złożony elektronicznie)

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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