
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d909-b42a-7eef

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 Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000778552, Kod pocztowy: 07-140, Poczta: Sadowne, Miejscowość:
Sadowne, Ulica: Kościuszki, Numer posesji: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski,
Gmina: Sadowne, Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenie.sadowne@op.pl, Numer telefonu:
518271315,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Krzysztof Królikowski
 
Adres e-mail: stowarzyszenie.sadowne@op.pl Telefon: 
518271315

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego O kondycję dbamy i na rowery zapraszamy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2021 Data
zakończenia

27.08.2021

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

Głównym celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie województwa
mazowieckiego, popularyzacja sportu i turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego stylu życia
oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Każdy rodzaj aktywności fizycznej pozytywnie wpływa na pracę mózgu. Ruch jest bowiem
czynnikiem pobudzającym umysł do aktywniejszej pracy, a także produkcji hormonów i komórek
nerwowych. Terapię wysiłkową wykorzystuje się także do leczenia zaburzeń nastroju, takich jak
depresja.
Rower to zdrowie. Człowiek, który regularnie korzysta z jednośladu, czuje się lepiej, jest zdrowszy i
szczęśliwszy. Jazda na rowerze wpływa też na poprawę kondycji umysłowej. Jazda na rowerze jak
każde fascynującej zajęcie, nakręca do działania, pozwala cieszyć się z sukcesów i daje siłę do
podejmowania kolejnych wyzwań. Zapewnia też wiele emocji. To fakty, które znajdują
potwierdzenie w wynikach badań naukowych.
W ramach projektu planujemy zorganizować 3 rajdy rowerowe, zamontować stację napraw
rowerów oraz doposażyć Stowarzyszenie w dwa rowery.
Zaplanowaliśmy rajdy rowerowe szlakiem bł. ks. E. Grzymały, do MuzeumWalki i Męczeństwa w
Treblince oraz do parku linowego w Broku. W rajdach będą mogli wziąć udział wszyscy, którzy chcą
aktywnie spędzić wspólnie czas i promować zdrowy styl życia. Na koniec każdego rajdu
zorganizujemy poczęstunek lub ognisko. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale pamiątkowe.
Park Linowy to doskonała forma spędzania czasu. Konstrukcje linowe parku rozmieszczone na
drzewach służą do bezpiecznej zabawy na wysokości. Można śmiało powiedzieć, że jest to
najbezpieczniejsze uprawianie rekreacji ruchowej zbliżonej do alpinizmu. Na przeszkodach parku
linowego bawić się mogą wszyscy. Nie potrzebne jest żadne doświadczenie i obycie ze sprzętem
alpinistycznym. Zabawa w parku linowym to niezapomniane wrażenia, adrenalina i wysiłek na
świeżym powietrzu. Jest to rekreacja zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak też i dla starszych
osób.
Stacja napraw rowerów zostanie zamontowana na szlaku rowerowym, z którego korzystają nie tylko
członkowie Stowarzyszenia, ale także członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora czy Klubu
Sportowego "Wicher" Sadowne. Stacja będzie ogólnodostępna i będzie służyła wszystkim cyklistom
do serwisowania swojego sprzętu i uzupełniania powietrza w oponach. W tym mini warsztacie
zamontowana będzie m.in. pompka z adapterem pasującym do wszystkich typów wentyli wraz z
podstawowymi narzędziami. Ze stacji korzystać mogą również osoby jeżdżące na deskorolkach,
hulajnogach i wózkach inwalidzkich.
W 2020 r. zrealizowaliśmy podobne zadanie (zamontowaliśmy stację naprawy rowerów,
zakupiliśmy 2 rowery i zorganizowaliśmy 2 rajdy rowerowe). Wówczas cieszyło się ono dużym
zainteresowaniem. Uczestnicy zgłaszali potrzebę kontynuacji takich działań. W związku z tym
projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa.
Zadanie adresowane jest do członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców województwa
mazowieckiego. Najczęściej projekty sportowe realizowane w okolicy kierowane są do dzieci i
młodzieży. Chcemy to zmienić i dlatego uczestnikami projektu będą również osoby dorosłe.

Miejsce realizacji

Zadanie realizowane będzie na terenie gminy Sadowne, powiat węgrowski, województwo
mazowieckie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja rajdów rowerowych 3 rajdy, 50 uczestników zdjęcia

Montaż stacji napraw rowerów 1 szt. faktura, zdjęcia

Doposażenie Stowarzyszenia w rowery 2 szt. faktura, zdjęcia

Wizyta w parku linowym 1 wizyta, 20 uczestników zdjęcia, lista uczestników

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne powstało w 2019 r.
Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego gminy Sadowne; poprawa standardu życia społeczności lokalnej;
integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; wspieranie
demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, a także współpraca
z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz podmiotami, których pomoc organizacyjna i
finansowa może przyczynić się do rozwoju regionu.
Przy realizacji działań współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in.: szkołami z terenu gminy
Sadowne, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadownem, jednostkami OSP z terenu gminy Sadowne.
Nasze siły, zaangażowanie i ambicje są na tyle wystarczające, aby tworzyć w sposób ciągły działania
zaspokajające potrzeby mieszkańców gminy Sadowne w różnych dziedzinach.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2020 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
1) „Pasję mamy i w wakacje ją rozwijamy - zajęcia robotyki” - zadanie dofinansowane (12 000 zł)
przez Województwo Mazowieckie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie”. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do aktywnego zdobywania
wiedzy oraz umożliwienie dostępu do ciekawych i nowoczesnych form edukacji dzieci i młodzieży z
terenów wiejskich. W ramach projektu zakupiliśmy 4 zestawy LEGO WeDo 2.0 oraz
zorganizowaliśmy zajęcia z robotyki i programowania.
2) „O zdrowie dbamy i na przejażdżkę zapraszamy”, który został dofinansowany przez Wójta Gminy
Sadowne w ramach zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
roku 2020 w Gminie Sadowne. Kwota dotacji 5 000 zł. W ramach projektu zakupiona została
samoobsługowa stacja napraw rowerów, która została zamontowana przed budynkiem Gminnego
Ośrodka Kultury w Sadownem oraz 2 rowery.
3) „Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w gminie Sadowne” - zadanie dofinansowane ze środków
Województwa Mazowieckiego (10 000 zł) w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
Głównym celem projektu było wsparcie działań służących zwalczaniu epidemii COVID-19 i
zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.
Zadanie polegało na zakupie środków ochronnych, które zostały wykorzystane w celu
przeciwdziałania epidemii COVID-19 (ozonator, opryskiwacz spalinowy oraz środki ochrony
osobistej: maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny i osłony ochronne). Środki ochrony osobistej
zostały przekazane do placówek oświatowych i instytucji prowadzących działalność na terenie
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gminy Sadowne (Urząd Gminy Sadowne, GOK, GOPS, ZGK). W ramach projektu przy współpracy z
OSP Sadowne, została przeprowadzona dezynfekcja przystanków autobusowych zlokalizowanych na
terenie naszej gminy. W akcji wykorzystano opryskiwacz spalinowy zakupiony ze środków
Województwa Mazowieckiego. Akcje będą cyklicznie powtarzane. Natomiast dzięki zakupionemu
generatorowi ozonu przeprowadzono akcję ozonowania pomieszczeń w budynkach użyteczności
publicznej na terenie gminy Sadowne.
4) „Pasję mamy, więc sobie pogramy”, który został dofinansowany przez Wójta Gminy Sadowne w
ramach zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w
Gminie Sadowne. Kwota dotacji 1 000 zł. W ramach zadania zorganizowano turniej gier stołowych.
5) Podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. "Spotkania z kulturą ludową w Sadownem".
Projekt został dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego
poprzez zakup 15 strojów ludowych i 36 kompletów strojów okolicznościowych dla młodzieżowego
zespołu ludowego oraz zakup wyposażenia do pracowni rękodzieła w Sadownem. Wartość
przyznanego dofinansowania wynosi 55 865 zł.

W 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam dofinansowania na realizację zadania
publicznego mającego na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-
19, w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku. W ramach projektu pn.
"Obchody Dnia Zdrowia w czasie epidemii COVID-19" przyłączymy się do obchodów Światowego
Dnia Zdrowia, który obchodzony jest 7 kwietnia. Podczas obchodów będziemy informować, jak
chronić się przed zakażeniem, jakie środki ostrożności zachowywać. Będziemy także rozdawać
zakupione pulsometry i środki ochronne.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Członkowie Stowarzyszenia w ramach realizacji zadania zaangażują się w:
- koordynację zadania,
- promocję projektu,
- organizację rajdów rowerowych,
- montaż stacji napraw rowerów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup stacji naprawy rowerów 3500,0    

2. Zakup 2 rowerów 2500,0    

3. Zakup wody oraz artykułów
spożywczych na poczęstunek dla
uczestników rajdów rowerowych

1000,0    

4. Zakup medali pamiątkowych dla
uczestników rajdów rowerowych

1000,0    

5. Bilety wstępu do parku linowego 400,0    

6. Wynagrodzenie księgowej 150,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8550,0 8550,0 0,0
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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;

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)

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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