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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) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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 Przyjaciół Gminy Jakubów, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000736145,
Kod pocztowy: 05-306, Poczta: Jakubów, Miejscowość: Jakubów, Ulica:Mińska, Numer posesji: 15, Województwo:
mazowieckie, Powiat:miński, Gmina: Jakubów, Strona www: - , Adres e-mail: spgj@jakubow.pl, Numer telefonu: 25 757
91 50,
 
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)

Marta Krusiewicz
 
Adres e-mail: spgj@jakubow.pl Telefon: 25 757 91 50

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gmina Jakubów przyjazna pszczołom

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

20.12.2019

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów przeprowadzi zadanie pod nazwą "Gmina Jakubów przyjazna pszczołom".
Bedzie ono polegało na zorganizowaniu jednodniowych warsztatów pszczelarskich pn. "Pszczoły i zdrowotne właściwości
produktów pszczelich". Będzie to spotkanie zorganizowane dla Członków Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie
Gminy Jakubów oraz pasjonatów pszczelarstwa. W trakcie warsztatów Odbiorcy zdobędą wiedzę o pszczołach, pracy
pszczelarza, procesie wytwarzania miodu, prozdrowotnych właściwościach produktów pszczelich, a także dlaczego
pszczoły są dla nas tak ważne i co zrobić aby pomóc pszczołom aby masowo nie wymierały. Podczas warsztatów
uczestnicy wezmą udział w degustacji miodu, otrzymają materiały edukacyjne oraz wezmą udział w konkursie w formie
zagadek z zakresu wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dla osób, które zdobędą największą ilość punktów zostaną
wręczone nagrody rzeczowe. Uczestnicy obejrzą sprzęt pasieczny, będą mieli okazję przymierzyć strój pszczelarza.
Szczegółowy program warsztatów zostanie ustalony z wykładowcą. Podczas imprezy Uczestnikom zapewnimy ciepły
posiłek regeneracyjny, słodki poczęstunek, ciepłe i zimne napoje. Każdy uczestnik otrzyma upominek o tematyce
pszczelarskiej - kalendarz na 2020 rok z elementami pszczelarstwa i zdjęciami pszczół.
Warsztaty jednodniowe odbędą się na przełomie października i listopada 2019 roku.
Miejsce realizacji - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie, ul. Szkolna 9, 05-306 Jakubów.
Grupą odbiorców będą Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Jakubów (na terenie naszej
gminy działa aktywnie 12 Kół Gospodyń Wiejskich, a liczba członków w poszczególnych Kołach wynosi od 10 do ok. 50
osób) oraz chętni pasjonaci pszczelarstwa. Planujemy udział 60 osób (łącznie z Organizatorami i wolontariuszami).
Stowarzyszenie wybrało taką grupę docelową ponieważ posiada wiedzę, że członkowie Kół zgłaszali chęci uczestnictwa w
warsztatach o takiej tematyce. Informacje dotrą do Beneficjentów ostatecznych poprzez ogłoszenia, spotkanie z
Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich, plakaty umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach publicznych.
Przygotowany zostanie regulamin uczestnictwa w warsztatach. W rekrutacji uczestników przyjęta zostanie zasada
niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, itp. Udział Beneficjentów zostanie udokumentowany poprzez
stworzenie listy obecności na wydarzeniu.

Miejsce realizacji

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie, ul. Szkolna 9, 05-306 Jakubów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie warsztatów z pszczelarzem 1 Lista obecności, dokumentacja
fotograficzna

Liczba osób, która weźmie udział w zadaniu
publicznym

60 Lista obecności uczestników -
odbiorców ostatecznych zadania
publicznego

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 Przyjaciół Gminy Jakubów powstało w 2018 roku z inicjatywy lokalnej społeczności z terenu Gminy
Jakubów. Celem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego gminy Jakubów. wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, kultywowanie tradycji regionalnych,
lokalnych oraz narodowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych; prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów;
organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, doradztwa; szeroko rozumianą działalność kulturową, w tym
działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; wspieranie
przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi; promocję zdrowia i zdrowego stylu życia; podejmowanie przedsięwzięć
związanych z rozwojem terenów wiejskich. Wśród członków Stowarzyszenia są osoby o różnym statusie społecznym -
osoby aktywne zawodowo, emeryci, osoby niepełnosprawne oraz młode mamy. W Stowarzyszeniu działa aktywnie ok. 20
osób.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie zrealizowało projekty:
I. Bieg publiczny: Biegam bo lubię! - zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej skupiło się
na promowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji podczas uprawiania sportu. Zadanie polegało na
zorganizowaniu jednodniowej, otwartej imprezy sportowej na terenie Gminy Jakubów, obejmującej zawody sportowe z
konkurencjami sprawnościowymi, pn. Bieg publiczny "Biegam bo lubię!" Bieg przeprowadzony został na udostępnionej
nieruchomości – w miejscowości Jakubów. Do udziału zaproszeni zostali, poprzez plakaty i zaproszenia imienne,
mieszkańcy Gminy Jakubów, Powiatu Mińskiego, a także z terenu Województwa Mazowieckiego - przedstawiciele
wszystkich pokoleń, tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym seniorzy. Nad bezpieczeństwem uczestników zawodów
czuwali profesjonalni ratownicy medyczni. Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody pocieszenia.
Turniej został zakończony wspólnym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników oraz kibiców. Poczęstunek został
zorganizowany przez wolontariuszy w ramach zakupionych produktów i obejmował gorący posiłek, tj. zupę, danie z grilla,
napoje zimne i gorące, oraz słodką przekąskę.
Osiągnięte zostały cele realizacji zadania publicznego:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnych form spędzania czasu.
2. popularyzacja i propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej,
3. promowanie ducha zdrowej rywalizacji sportowej z zasadami fair-play,
4. kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców,
5. integracja i aktywizacja poszczególnych sołectw oraz mieszkańców gminy.
Projekt współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 2019”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. . „Jakubowskie spotkania z kulturą” - zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu bezpłatnego kilkugodzinnego
koncertu Niemieckiej Orkiestry Dętej - Stowarzyszenie Muzyków pod nazwą "Harmonie... Lottstetten". Koncert odbył się
19 lipca 2019
roku. Muzyka była przekrojem twórczości Orkiestry i obejmowała tradycyjną muzykę niemiecką. W celu rozpropagowania
informacji o wydarzeniu opracowane i wydrukowane zostały plakaty i ulotki, które zostały rozpowszechnione przez
wolontariuszy. W przedsięwzięciu udział wzięło ok. 200 mieszkańców gminy Jakubów oraz powiatu mińskiego.
Zadanie dofinansowane zostało przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa
Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji następujących projektów:
I. rozpoczęto realizację zadania pn. „JAKUBÓW Z KULTURĄ LUDOWĄ NA TAK!”, na które otrzymało dofinansowanie ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”. Projekt skierowany jest do Członków Kół
Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Jakubów oraz Chóru Gminnego „SERENADA”, działającego przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubowie.
W ramach projektu zaplanowano:
- udział w warsztatach wokalnych;
- wyjazd do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze (na spektakl słowno-muzyczny i
zwiedzanie siedziby Zespołu);
- Konkurs - Przegląd Piosenki Ludowej, będący podsumowaniem projektu, na którym wystąpi Kapela Ludowa Mazowszaki.
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II. rozpoczęto realizację projektu "Utworzenie miejsca rekreacji i turystyki w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów" - w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest stworzenie jednego nowego, ogólnodostępnego
miejsca rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku oraz estetyczne i funkcjonalne urządzenie terenu. Operacja jako
działanie innowacyjne na terenie gminy Jakubów zakłada utworzenie miejsca rekreacji i turystyki w miejscowości
Jakubów, gm. Jakubów. Obiekt będzie obejmował zakup i montaż następujących elementów: element wodny - fontanna,
nasadzenia roślin, oświetlenie, zakup i montaż ławek wypoczynkowych, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup i montaż
donic betonowych oraz uporządkowanie terenu, w tym posianie trawnika, ułożenie rabat żwirowych, prace ziemne i
ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stowarzyszenie wykorzysta następujące zasoby do realizacji zadania publicznego:
1. materialne: w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego planowane jest zatrudnienie koordynatora. Koordynator
ma wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów ze środków publicznych. Do zadań koordynatora należeć będzie
realizacja zadania i jego rozliczanie. Ponadto oprócz koordynatora w realizację zadania zaangażowani będą wolontariusze
oraz członkowie Stowarzyszenia, którzy posiadają doświadczenie i kwalifikacje w zakresie objętym niniejszym zadaniem.
Powyższe zasoby kadrowe gwarantują rzetelne wykonanie zadania.
2. rzeczowe - wkładem rzeczowym będą pomoce i materiały do prowadzenia zajęć. Na zajęcia wykładowcy przywiozą ze
sobą pomoce edukacyjne, przedstawiające cykl życia pszczół, ule, ramki, fotografie pszczół, sprzęty i narzędzia
pszczelarskie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Posiłek regeneracyjny - poczęstunek dla
uczestników

2100,0    

2. Nagrody w konkursie 1500,0    

3. Trener warsztatów pszczelarskich 1200,0    

4. Pomoce dydaktyczne 1000,0    

5. Zakup miodu do degustacji podczas warsztatów 300,0    

6. Projekt i druk kalendarzy na 2020 rok 2000,0    

7. Koordynator 300,0    

8. Obsługa księgowa 200,0    

9. Zakup gadżetów promocyjnych 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9100,0 9100,0 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;
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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. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (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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