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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: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VIS Wiskitki , Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Starosta Powiatu Żyrardowskiego : 23, Kod pocztowy: 96-315, Poczta:Wiskitki,
Miejscowość:Wiskitki, Ulica: Kościuszki , Numer posesji: 25, Województwo:mazowieckie, Powiat:
żyrardowski, Gmina:Wiskitki, Strona www: , Adres e-mail: kaskaulikowska@poczta.fm, Numer
telefonu: 504546526,
 
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)

Grzegorz Materski
 
Adres e-mail: kaskaulikowska@poczta.fm Telefon: 
504546526

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Mazowsza Zachodniego w tenisie stołowym i
w piłce siatkowej 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.05.2021 Data
zakończenia

22.08.2021

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

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VIS Wiskitki jest organizacją pożytku publicznego działającego na
terenie Gminy Wiskitki od 2003 r. Naszym nadrzędnym celem jest propagowanie aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców naszej Gminy. Dlatego pragniemy
zorganizować dwa wydarzenia mające na celu wyłonienie Mistrza Mazowsza Zachodniego w tenisie
stołowym w kategorii kadet -junior oraz open oraz cykl trzech mini turniejów w piłce siatkowej
dziewcząt w kategorii młodzik i kadet. Celem naszej inicjatywy jest stworzenie warunków do
aktywnego spędzania czasu wolnego, kreowanie pozytywnych wzorów zachować, integracji
środowisk społecznych, wyłonienie Mistrza Mazowsza Zachodniego w powyższych dyscyplinach.
Mistrzostwa w tenisie stołowym planujemy zorganizować w połączonej kategorii kadet i junior z
podziałem na chłopców i dziewczynki. System rozgrywek będzie dostosowany do ilości zgłoszeń. W
przypadku zgłoszenia się do 8 osób w każdej z kategorii planujemy rozegrać turniej w systemie
każdy z każdym. Przy wyższej liczbie osób, turniej będziemy rozgrywać w systemie do dwóch
przegranych meczy, bądź w systemie mieszanym. Dla wszystkich uczestników pragniemy zakupić
pamiątkowe medale za udział w Mistrzostwach. Dla zawodników w kategorii kadet- junior
planujemy zakupić nagrody rzeczowe za miejsca 4-8, a dla zawodników sklasyfikowanych na
miejscach 1-3 nagrody rzeczowe plus statuetki. W kategorii open tylko medale oraz statuetki za
miejsca 1-3.
Mistrzostwa w piłce siatkowej dziewcząt planujemy zorganizować w połączonej kategorii młodzik i
kadet. W ramach tej inicjatywy planujemy rozegrać trzy cykle spotkań turniejowych, gdzie każdy
zespół będzie rozgrywał mecze do dwóch lub trzech wygranych setów (uzależnione od liczby
zgłoszonych zespołów) w systemie każdy z każdym. Za wygrany mecz zespół otrzymuje 2 pkt, za
przegrany mecz 0 pkt. Łączna ilość zdobytych punktów, po trzech mini turniejach będzie stanowić o
klasyfikacji końcowej. Dla wszystkich uczestników pragniemy zakupić pamiątkowe medale, a dla
trzech pierwszych zespołów nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy lub artykuły elektroniczne) oraz
puchary. We wszystkich zespołach siatkarskich wyłonimy najlepszego zawodnika (MVP), który
otrzyma dodatkową statuetkę tematyczną.
Realizacja zadania ma na celu zachęcenie jak największej liczby uczestników do udziału w
powyższych wydarzeniach, co korzystnie wpłynie na :
- ogólną sprawność fizyczną uczestników
- aktywizację mas społecznych do uprawiania aktywności fizycznej
- promocję zachować prozdrowotnych
- integrację społeczności Mazowsza Zachodniego
Nabór uczestników do wydarzeń będzie realizowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej im Marii Kownackiej, na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3
w Wiskitkach im Marii Skłodowskiej - Curie oraz tablicy ogłoszeń na Hali Sportowej w Wiskitkach
przy ulicy Kościuszki 25.
W ramach turnieju planujemy dla uczestników zorganizować bufet z napojami i przekąskami oraz
dla drużyn siatkarskich, na każdy mini turniej zamówić pizzę.

Miejsce realizacji

Hala Sportowa w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25,

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

Wyłonienie Mistrzów Mazowsza
Zachodniego w Tenisie Stołowym kat.
kadet - junior, open oraz Mistrzyń
Mazowsza Zachodniego w Piłce
Siatkowej dziewcząt w kat. młodzik i
kadet

zajęcie pierwszych miejsc w
poszczególnych turniejach i
kategoriach

Wskaźnik monitorowany
będzie na podstawie tabel
końcowych

Liczby osób biorących udział we
wszystkich wydarzeniach

prognozowana liczba
uczestników 100 osób

Wskaźnik monitorowany
będzie na podstawie list
zgłoszeniowych

Ilości rozegranych meczy prognozowana liczba meczy
124

Wskaźnik monitorowany
będzie na podstawie tabel
turniejowych

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

Charakterystyka oferenta

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VIS Wiskitki działa na terenie Gminy Wiskitki od 2003 roku.
Nasze działania realizujemy przy współpracy z dyrektorem szkoły, rodzicami, władzami
samorządowymi i sportowymi. Celem Klubu ULKS VIS Wiskitki jest propagowanie zdrowego stylu
życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Naszym priorytetowym celem jest zachęcanie jak
największej liczby uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Wiskitki, do uczestnictwa w
zajęciach prowadzonych przez Klub. Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sekcji mają za
zadanie dodatkowo podnosić umiejętności dzieci i młodzieży, tak aby mogły brać udział w
rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe. Do
tej pory Klub realizował następujące pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Wiskitki: tenisa stołowego, piłki siatkowej, badmintona, boksu, fitnessu. Klub od 15 lat
uczestniczy w rywalizacji sportowej organizowanej przez SZS i LZS. W celu wyłonienie najlepszych
szkół z terenu Gminy, Klub od 7 lat organizuje Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach
rywalizacji organizowanej przez SZS. Nasi wychowankowie uczestniczą w zawodach na szczeblu
powiatowym, międzypowiatowym i wojewódzkim.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

ULKS VIS Wiskitki od szesnastu lat pozyskuje środki finansowe w otwartych konkursach ofert
skierowanych do organizacji pożytku publicznego. Mamy doświadczenie oraz odpowiednio
wykwalifikowaną kadrę, aby przedstawione cele były zrealizowane prawidło. Coroczna organizacja
16 zawodów w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej dowodzi, iż mamy doświadczenie oraz
możliwości do realizacji powyższych zadań. Takim zaufaniem zostaliśmy obdarzeni przez
powiatowego koordynatora sportu -powiatu żyrardowskiego, gdzie organizujemy w ramach
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na naszym terenie, zawody z tenisa stołowego,
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badmintona oraz czwórboju lekkoatletycznego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kadrę Klubu stanowią:
mgr Łukasz Janicki nauczyciel wf, trener drugiej klasy piłki siatkowej, instruktor kulturystyki
mgr Grzegorz Materski nauczyciel wf, instruktor piłki siatkowej, lekkoatletyki, piłki nożnej
mgr Dariusz Mitrowski- instruktor tenisa stołowego
mgr Jacek Mitrowski- instruktor rekreacji ruchowej
mgr Tomasz Nowakowski-nauczyciel wf, instruktor piłki siatkowej, siłowni, koszykówki
mgr Kingę Skop instruktorkę fitness, aerobiku oraz specjalistki z zakresu zdrowego kręgosłupa
Klub ponadto posiada w zasobach następujący sprzęt sportowy, który będzie wykorzystany przy
realizacji zadania:
stoły do tenisa stołowego- 12 sztuk, siatki, parkany, stoliki sędziowskie, słupki do siatkówki, siatki,
osłony na słupki, stojak sędziowski, piłki

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup medali dla wszystkich
uczestników (szt. 100 x 5 zł)

500,0    

2. TS- statuetka dla zwycięzców w każdej
w kategorii ( szt. 9 x 95zł

855,0    

3. TS- nagrody rzeczowe dla zawodników
na pozycji od 8 do 1 (szt. 16 )

850,0    

4. PS- puchary dla pierwszych trzech
drużyn (szt. 3 x 106 zł)

318,0    

5. PS- statuetki dla najlepszych
zawodników MVP (szt. 6x 58 zł)

348,0    

6. PS- nagrody rzeczowe dla zawodniczek
pierwszych trzech zespołów (szt.24 x)

1058,86    

7. TS- wynagrodzenie sędziów (osób 2 x
300 zł)

600,0    

8. PS- wynagrodzenie sędziów za trzy
mini turnieje (osób 3 x 3 x 300 zł)

2700,0    

9. Opieka medyczna na wszystkie
turnieje (osób 1x 4 x 200 zł)

800,0    

10. Zakup artykułów spożywczych na bufet
( 4x 120 zł)

480,0    

11. Zakup pizzy dla drużyn piłki siatkowej
na każdy mini turniej (szt 72 x 20zł )

1440,0    
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12. Delegacja za transport samochodem
osobowym (0,8358 zł x 60 km)

50,14    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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;

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)
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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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