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 BOCIAN KRIS, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000668330, Kod pocztowy: 07-221, Poczta: Brańszczyk, Miejscowość: Brańszczyk, Ulica: Bielińska,
Numer posesji: 13, Województwo: mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Brańszczyk, Strona
www: www.bociankris.mazowsze.pl, Adres e-mail: stowarzyszeniebociankris@gmail.com, Numer
telefonu: 510-966-582,
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)

Piotr Deptuła
Adres e-mail: pjotras88@gmail.com Telefon: 517344363

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

LIGA BOCIANA - edycja 2020

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

14.06.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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11.09.2020

Opis zadania
Przełom XX i XXI wieku to dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do internetu i
powszechna cyfryzacja obecne są już niemal w każdym aspekcie życia społeczeństwa. Mimo
oczywistych korzyści postęp w tej dziedzinie niesie również negatywne skutki. Przede wszystkim
wpływa to na zniechęcenie młodzieży do aktywności fizycznej, sportu gier i zabaw na świeżym
powietrzu. Także osoby starsze, już pracujące - jak pokazuje wiele wyników badań - spędzają na
czynnym uprawianiu zbyt mało czasu. Realna barierą jest m.in. brak zorganizowanych form
uprawiania sportu (ankietowane przez nas osoby wskazywały, że nie oprawiają sportu bo nie maja
czasu/możliwości samodzielnego zorganizowania sobie takiej formy rekreacji. Odbija się to
niekorzystnie na kondycji a często również na zdrowiu, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.
Brak aktywności sportowej widoczny jest zwłaszcza w środowiskach wiejskich i małych miastach,
gdzie wyraźnie ograniczony jest dostęp do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu m.in.
relatywnie małej ilości zawodów i gier, turniejów, w które byłaby okazja do integracji
międzypokoleniowej. Nasz turniej niweluje ww. ograniczenia i wychodzi na przeciw oczekiwaniom
potencjalnych uczestników ligi z terenu Mazowsza.
W ramach zadania publicznego realizowana będzie amatorska liga piłkarska o zasięgu
ponadlokalnym (międzypowiatowym, otwartym dla mieszkańców całego Mazowsza, głównie, z
uwagi na geograficzną bliskość, powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, wołomińskiego,
pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego) pod nazwą Liga Bociana. Amatorska Liga Piłkarska „Liga
Bociana” polega na przeprowadzeniu rozgrywek piłkarskich na boisku za Urzędem Gminy w
Brańszczyku, w piątki, w godzinach 18:00 - 22:00 oraz w niedzielę w godzinach 16:00 - 20:00.
Przewidujemy udział w projekcie 20 drużyn, które rywalizować będą na dwóch poziomach
rozgrywkowych, pierwszej i drugiej lidze, drużyny zostaną podzielone zgodnie z wynikami
osiąganymi w poprzednich edycjach (w latach 2017 i 2018, 2019). Przewidujemy, że pierwsza jak i
druga liga liczyć będzie po 10 drużyn. Dzięki temu poziom trudności, wysiłku etc. będzie
dostosowany do cech fizycznych uczestników ligi.
Drużyny liczyć będą maksymalnie po 15 zawodników. Na boisku w jednej drużynie gra jednocześnie
7 osób (6 osób w polu +bramkarz). Podczas jednej kolejki rozgrywane będzie po 5 spotkań w I i w II
lidze (w sumie 10 meczów), jeden mecz trwa 50 minut (2X25minut). Pomiędzy spotkaniami
przewiduje się 5 minutowe przerwy. W przypadku drużyn nieposiadających jednakowych strojów
sportowych organizator zapewnia znaczniki piłkarskie w dwóch kolorach.Do przebiegu rozgrywek
używany jest profesjonalny sprzęt piłkarski posiadający stosowne certyfikaty. Wszystkie spotkania w
ramach Ligi Bociana sędziowane są przez sędziów z Mazowieckiego Związku Sędziowskiego.
W ramach LIGI BOCIANA 2020 rozegranych zostanie 19 kolejek (9 w pierwszej lidze, 9 w drugiej
lidze, 1 kolejka barażowa).
W ramach realizacji projektu promowana będzie sportowa aktywność oraz konsolidacja
międzypokoleniowa lokalnego społeczeństwa (projekt jest otwarty dla osób w wieku 14-65 lat).
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie zawsze mogą uczestniczyć we
wszystkich kolejkach ligi Stowarzyszenie BOCIAN KRiS na swojej stronie internetowej regularnie
zamieszczać będzie obszerne relacje z meczów rozgrywanych podczas poszczególnych kolejek.
Ponadto w trakcie trwania Ligi Bociana przeprowadzony zostanie specjalny konkurs, a jego przebieg
udostępniany będzie poprzez serwisy społecznościowe. Od 2019 roku sponsorem medialnym
stowarzyszenia jest gazeta "Wyszkowiak", która każdorazowo będzie zamieszczać informacje na
temat przebiegu spotkań lub podawać wyniki meczu i zaktualizowaną tabelę Ligi Bociana.
Inauguracyjnej oraz ostatniej kolejce rozgrywek towarzyszyć będzie poczęstunek w postaci grilla dla
uczestników wydarzenia.
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Najlepsze trzy zespoły (w pierwszej i drugiej lidze) otrzymają puchary oraz nagrody, a zawodnicy
występujący w ich składach otrzymają pamiątkowe statuetki. Ponadto przewidziano nagrody w
postaci statuetek dla najlepszego bramkarza, zawodnika oraz strzelca turnieju. Na koniec sezonu
wybrane zostaną ponadto drużyny pierwszej i drugiej Ligi Bociana, w skład których wchodzić będą
najlepsi zawodnicy biorący udział w rozgrywkach.
W przypadku dużego zainteresowania tegoroczną edycją, w roku 2021 planowane jest
zorganizowanie rozgrywek na trzech poziomach, mecze odbywać się będą w piątki, soboty i
niedziele.
Miejsce realizacji
Boisko gminne znajdujące się za Urzędem Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Promocja obszarów wiejskich poprzez
cykl artykułów

W ramach działania
wycinki z lokalnej prasy,
planowane jest
skany artykułów
opublikowanie co najmniej
17 artykułów na stronie
stowarzyszenia oraz w
lokalnej prasie. Zawierać one
będą przede wszystkim opis
kolejek, ale także
zaangażowanie w inicjatywę
poszczególnych podmiotów
oraz środków finansowania.

Liczba meczów

92 mecze

sprawozdanie z
przeprowadzonych
zawodów, dokumentacja
zdjęciowa

Liczba drużyn uczestnicząca w turnieju 20 zespołów

karta zgłoszeniowa,
dokumentacja tekstowa i
zdjęciowa

Liczba zawodników

300 osób

karta zgłoszeniowa,
dokumentacja tekstowa i
zdjęciowa

Liczba wręczonych pucharów

6 sztuk (3 I Liga + 3 II Liga)

protokół przekazania
nagród, dokumentacja
fotograficzna
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Liczba wręczonych nagród (zestaw) dla 90 zawodników

90 zestawów

protokół przekazania
nagród, dokumentacja
fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie BOCIAN KRiS działa na rzecz rozwoju kultury, rekreacji i sportu w Gminie
Brańszczyk. Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków, a
także promowanie i wdrażanie inicjatyw we wskazanym zakresie. Fundamentalnym elementem
działań jest organizowanie wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy.
Ponadto Stowarzyszenie BOCIAN KRiS zajmuje się promocją obszarów wiejskich oraz
mobilizowaniem mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, a
także upowszechnianiem i wymianą informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich położonych na terenie gminy Brańszczyk. Obecnie Nasza organizacja liczy 34
członków, są to osoby młode i kreatywne, które spełniają się realizując inicjatywy na rzecz lokalnych
mieszkańców oraz maja wspólną pasję jaką jest szeroko rozumiana aktywność. W skład zespołu
wchodzą osoby, które działalność na rzecz mieszkańców łączą z pracą radcy prawnego, księgowej,
graficzki, muzyka, specjalisty ds. bezpieczeństwa, strażaka, a także grabarza i wielu innych profesji
mniej lub bardziej przydatnych podczas przeprowadzanych działań. Razem tworzymy bardzo zgrany
zespół, który przez dwa lata wspólnej działalności zorganizował wiele inicjatyw.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie BOCIAN KRiS amatorskie rozgrywki piłkarskie pod nazwą Liga Bociana
zorganizowało już 3 razy (rozgrywki w 2020 r. maiłyby być już 4 edycją) , po raz pierwszy w wakacje
2017 roku. Do rozgrywek zgłosiło się wówczas 10 drużyn, z czego 9 stanowili przedstawicieli
lokalnych sołectw (1 drużyna składała się wyłącznie z zawodników zamieszkujących w Wyszkowie).
W ramach rozgrywek rozegrano 9 kolejek systemem każdy z każdym dzięki czemu podczas
organizacji zadania zdobyto doświadczenie oraz ustalono kierunki rozwoju na kolejne lata. Od
samego początku postawiono na profesjonalny sprzęt piłkarski oraz sędziów, a także wyróżnienia
indywidualne dla zawodników (poza trofeami drużynowymi). Zadanie zostało dofinansowane przez
Wójta Gminy Brańszczyk w ramach promocji Gminy Brańszczyk, a wręczenie pucharów i wyróżnień
odbyło się podczas Gminnych Dożynek. Duże zainteresowanie Ligą Bociana sprawiło, że
Stowarzyszenie BOCIAN KRiS wspólnie z Gminnym Domem Kultury w Brańszczyku zorganizowało w
kwietniu 2018 roku Turniej Piłkarski o Puchar Redakcji Lokalnych Wieści Gminnych, w którym wzięło
udział 16 drużyn, a spotkania poprowadził sędzia posiadający bardzo wysokie kwalifikacje.
Duże zainteresowanie jednodniowym turniejem w Powiecie Wyszkowskim przełożyło się na ilość
drużyn zgłoszonych do Ligi Bociana w roku 2018. Ostatecznie w rozgrywkach wzięło udział 16
zespołów, z czego 10 drużyn reprezentowali mieszkańcy Gminy Brańszczyk, 5 drużyn mieszkańcy
Gminy Wyszków oraz 1 drużyna z Gminy Długosiodło. W związku z długofalowymi planami
organizacji rozgrywek podjęto decyzję o podzieleniu (w wyniku losowania) zgłoszonych drużyn na
dwie grupy. Z każdej grupy do kolejnego etapu rozgrywek awansowały po 4 zespoły, które tym samy
zapewniły sobie bezpośredni udział w I lidze w edycji ligi przewidzianej na rok 2019. Ponadto w
związku z oczekiwaniami uczestników Ligi Bociana podjęto czynności mające na celu rozbudowanie
strony internetowej, która w trakcie trwanie rozgrywek ma około tysiąc odświeżeń tygodniowo
(obecnie ponad 93 000 odświeżeń widoku strony). Projekt “LIGA BOCIANA” został dofinansowany
ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
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przez Akademię Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie na “Równinie Wołomińskiej”. Film z
realizacji projektu LIGA BOCIANA zajął pierwsze miejsce w regionalnym konkursie "Opowiedz..." i
zakwalifikował się do konkursu ogólnopolskiego. W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie BOCIAN
KRiS wspólnie z Gminnym Domem Kultury w Brańszczyku zorganizowało kolejną edycję
jednodniowego turnieju piłkarskiego, na którą zgłosiło się 26 drużyn (limit 16 drużyn).
W Lidze Bociana 2019 wzięło udział 17 drużyn, z czego 8 zespołów na poziomie pierwszej ligi oraz 9
na poziomie drugiej ligi. Po zakończeniu sezonu zasadniczego odbyły się także baraże, dzięki czemu
więcej drużyn do samego końca walczyło o awans lub utrzymanie na najwyższym poziomie
rozgrywek. Dzięki barażom wyłonione zostało 10 drużyn, które edycję 2020 rozpoczną na poziomie
pierwszej ligi oraz drużyny, które będą walczyć na niższym poziomie rozgrywkowym.
Z powyższego opisu wynika, że nasze stowarzyszenie ma odpowiednie doświadczanie i umiejętności
w przeprowadzeniu tego typu projektów/zadań publicznych, także w ich prawidłowej realizacji i
rozliczeniu projektu.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
W projekcie zostaną zaangażowane zasoby ludzkie, które posiadają doświadczenie w organizowaniu
wyżej opisanego przedsięwzięcia. Będą to Członkowie Zarządu oraz Członkowie Stowarzyszenia
BOCIAN KRiS, a więc osoby, które zorganizowały w poprzednich latach ww. imprezy kulturalne i
sportowe.
Ponadto w czasie już samego turnieju/ligi będziemy korzystać z pomocy lokalnych działaczy
społecznych (nauczycieli W-F, trenerów piłki nożnej oraz sędziów) specjalizujących się w zakresie
dyscypliny sportowej piłka siatkowa i mających bogate doświadczenia oraz niezbędną wiedzę
merytoryczną do relacji wyżej opisanego projektu. W projekt zostaną także zaangażowani, podczas
już samego turnieju, wolontariusze (około 10 osób) - uczniowie wyszkowskich szkół średnich. Przy
realizacji projektu nasze Stowarzyszenie BOCIAN KRiS będzie korzystało z lokalu mieszczącego się w
Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 13.– obecnej siedzibie stowarzyszenia. Do dyspozycji organizatorów
Ligi Bociana 2020 będzie cały sprzęt będący na wyposażeniu biura m.in.: drukarka, laptopy, sprzęt
nagłaśniający etc. Biuro jest położone w centrum Wyszkowa. Biuro wyposażone jest w internet i
telefon co niewątpliwie ułatwi kontakt z uczestnikami turnieju, mediami etc.
Władze/członkowie/sympatycy stowarzyszenia udostępnią dla potrzeb realizacji projektu swoje
prywatne samochody.
W związku z organizacją inicjatywy w poprzednich latach Stowarzyszenie BOCIAN KRiS dysponuje
obecnie następującymi zasobami rzeczowymi:
kamery sportowe - 3 szt.,
asortyment do kamer sportowych - 1 komplet,
piłki nożna adidas Telstar - 4 szt.,
chorągiewki piłkarskie - 4 szt.,
dokumentacja papierowa zadania (karty zgłoszenia, zgody rodzica, oświadczenia) - 300 stron format
A4,
boisko gminne za Urzędem Gminy w Brańszczyku (umowa bezgotówkowego najmu na czas
rozgrywek) - 70 godzin,
znaczniki piłkarskie - 30 szt.,(3 komplety po 10szt.)
praca wolontariuszy (1 osoba - fotograf, 1 osoba - zabezpieczenie techniczne, 1 - obsługa drużyn i
sędziego, 1 osoba obsługa trybun i terenu zewnętrznego obiektu) - 280 osobogodzin,
węgiel (brykiet) - 10 worków,
grill - 1 szt.,
namioty plenerowe - 3 szt.,
ławki biesiadne - 10 szt.,
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stoły biesiadne - 10 szt.,
tacki aluminiowe - 20 szt.,
przenośne kosze do segregacji śmieci - 3 szt.,
worki na śmieci - 150 szt.,
strona internetowa.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Honorarium dla sędziów (19 kolejek x
5 meczy x 50 zł)

4750,0

2.

Trofea/nagrody indywidualne 1 liga
(dla 45 os x 50 zł - zestaw sprzętu
sportowego)

2250,0

3.

Trofea/nagrody indywidualne 2 liga
(dla 45 os x 35 zł - zestaw sprzętu
sportowego)

1575,0

4.

Puchary 1 liga (3 zespoły)

500,0

5.

Puchary 2 liga (3 zespoły)

300,0

6.

Zakup piłek do rozegrania turnieju (5
sztuk x 200 zł/1 piłka)

7.

Plakaty promocyjne (opracowanie i
wydruk)

150,0

8.

Koordynacja zadania (3 miesiące)

450,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

1000,0

10975,0

9975,0

1000,0

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,
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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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