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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 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZWOJU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA",
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000567244, Kod pocztowy: 09-530,
Poczta: Gąbin, Miejscowość: Nowe Grabie, Ulica: Osiedle Pod Klonami, Numer posesji: 58,
Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Gąbin, Strona www: , Adres e-mail:
mazowieckainicjatywa@poczta.fm, Numer telefonu: 600034538,
 
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)

Marcin Groszewski
 
Adres e-mail: mazowieckainicjatywa@poczta.fm Telefon: 
600034538

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gąbiński turniej skrzatów

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2021 Data
zakończenia

29.07.2021

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

Zdrowie dla człowieka jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów. Warunkiem dobrego
zdrowia jest odpowiednia sprawność fizyczna, dobre samopoczucie, umiejętności współdziałania w
grupie, praca nad własną osobowością oraz odpowiednia dieta. Obserwując dzieci w wieku
szkolnym mamy wrażenie, że ze z roku na rok ich sprawność fizyczna jest coraz gorsza, a dziś w
czasie pandemii i zdalnej nauki problem jest jeszcze dużo większy. Zadanie ma na celu organizację
wydarzenia sportowego, jakim będzie turniej drużyn w piłce nożnej dla dzieci z 6 szkół
podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin (w szkołach tych uczy się blisko 1000 uczniów). W
zawodach uczestniczyć będą drużyny 15 osobowe (7 zawodników plus 8 rezerwowych - dzieci będą
zmieniać się w trakcie meczu, tak, by każde dziecko mogło wziąć udział w turnieju ). Wydarzenie
odbędzie się w maju lub czerwcu (dokładny dzień będzie zależał od warunków pandemicznych w
Polsce oraz warunków pogodowych). Zawody będą miały charakter powszechny i zostaną
przeprowadzone we współpracy z klubem Sportowym Błękitni Gąbin, który udostępni obiekt.
Podczas turnieju zostanie poprowadzony "punkt witaminowy" gdzie dla uczestników zabezpieczone
będą świeżo wyciskane owoce i woda. Po turnieju zaplanowano podsumowanie zawodów z
ogniskiem oraz wręczeniem pucharów i medali. Celem zadania obok rywalizacji sportowej będzie
również dobra zabawa, integracja grupy rówieśników, wdrażanie zasad fair-play, oraz ukazanie
różnorodności zachowań, poziomu sprawności przez co zmobilizujemy uczniów do większej
tolerancji. Celem jest również rozwijanie u uczniów takich umiejętności życiowych, które pomagają
podjęciu właściwego wyboru i sprzyjają prozdrowotnemu stylowi życia.

Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie form aktywności sportowej. Wynika z niej,
iż w regionie płockim dużą popularnością cieszy się dyscyplina sportu jaką jest piłka nożna. Jednak
cały czas kluby sportowe poszukują "młodych talentów", a organizacja turnieju pozwoli
zaproszonym trenerom niewątpliwie takie talenty "wyłowić".

Rekrutacja: informacja o realizacji zadania zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Stowarzyszenia, w szkołach biorących udział w turnieju, (konsultacje z nauczycielami WF), w
lokalnych mediach oraz na plakatach informacyjnych kolportowanych w gminie. Ewaluacja zadania
nastąpi po jego zakończeniu w celu uzyskania informacji zwrotnej o realizacji założonych celów. W
trakcie realizacji programu dokonywana będzie na bieżąco obserwacja zachowań uczniów.
Odzwierciedleniem pracy z dziećmi będą relacje i zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych
szkół i lokalnych portalach informacyjnych.

Miejsce realizacji

teren miasta i gminy Gąbin, Powiat Płocki, Województwo Mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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liczba szkół podstawowych będących
odbiorcami zadania

6 dokumentacja fotograficzna,
lista rekrutacyjna

liczba zawodników będących
odbiorcami zadania

90 dokumentacja fotograficzna,
lista rekrutacyjna

wyłonienienie najlepszego bramkarza,
napastnika, obrońcy, pomocnika

4 protokół sędziowski

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie LGD Rozwoju Północnego Mazowsza powstało w 2015 roku. Od momentu
powstania podejmuje szereg działań i przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców
regionu. Skutecznie pozyskuje dofinansowania zewnętrzne, współpracuje z lokalnymi jst m.in. ze
Starostwem Powiatowym w Płocku i Gminą Miastem Gąbin wspólnie realizując nowatorskie
przedsięwzięcia np. oświetlenie jednej z miejscowości powiatu płockiego za pomocą energii
solarnej, organizuje liczne imprezy sportowe oraz wydarzenia kulturalne i społeczne, organizuje i
prowadzi szkolenia, prowadzi akcje charytatywne, bierze dział w zbiórkach pieniędzy, podejmuje
działania na rzecz osób bezrobotnych (założyło Spółdzielnię Socjalną COLOR, zatrudniającą osoby
dotychczas trwale bezrobotne).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przykładowe działania związane z doświadczeniem oferenta:
1."Pigułka witalności i sztuka perswazji - szansą na powodzenie" kierowana do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego - I edycja, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
2."Pigułka witalności i sztuka perswazji -szansą na powodzenie" kierowana do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego i sierpeckiego - II edycja , Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
3. "Znów mamy wakacje" organizacja dwutygodniowych, bezpłatnych kolonii dla dzieci ,
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Zrealizowano cztery edycje w 2017, 2018,
2019 i 2020 roku.
4. "Miszewskie Słowiki"- założenie i przeszkolenie senioralnego zespołu folklorystycznego , Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności przy współpracy z Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej
"Młodzi Razem " w ramach Programu "Działaj Lokalnie"
5."Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz zachowania i promowania kulinarnego dziedzictwa
regionu płockiego", Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
6." OZE - od pomysłu do realizacji " - oświetlenie miejscowości Nowe Grabie (gm. Gąbin) za pomocą
lamp solarnych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przy współpracy z Fundacją Funduszem
Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" w ramach Programu " Działaj Lokalnie". Zrealizowano dwie
edycje.
7. "Poznanie systemu edukacji zawodowej - szansą na lepszą przyszłość" I Edycja

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Wkład osobowy stanowić będą członkowie Stowarzyszenia: osoby z doświadczeniem w
przeprowadzaniu projektów. Zadania: koordynowanie działań, ustalenia z Mazowieckim Urzędem
Marszałkowskim, ustalenia z kontrahentami, przeprowadzenie i rozliczenie zadania, rekrutacja,
promocja, sporządzanie dokumentacji projektu (umowy, porozumienia), obsługa fotograficzna,
organizacja turnieju. Wkład rzeczowy będą stanowić urządzenia techniczne (komputery, drukarki,
toner, aparat fotograficzny itp), artykuły papiernicze (ryzy papieru itp) będące na wyposażeniu
Stowarzyszenia. Wkładem będą także amortyzacja aut prywatnych wykorzystywanych przy
organizacji zadań projektowych oraz paliwo.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Posiłek dla 90 uczestników 2200,0    

2. Ubezpieczenie uczestników 500,0    

3. Puchary i medale i dyplomy dla szkół 2300,0    

4. Obsługa sędziowska 1000,0    

5. Piłki, znaczniki (narzutki) na koszulki 1500,0    

6. Nagrody dla uczestników 2400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9900,0 9900,0 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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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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