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: Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-borkach, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000035814, Kod pocztowy: 07-415, Poczta: Olszewo-borki, Miejscowość: Olszewo-borki, Ulica: Stanisława
Wyspiańskiego, Numer posesji: 2a, Numer lokalu: -, Województwo: mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: OlszewoBorki, Strona www: -, Adres e-mail: irekstraz69@wp.pl, Numer telefonu: 668175330
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)

Ewa Milewska
Adres e-mail: milewskaewa@interia.pl Telefon: 505772923

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Integracyjne zawody sportowe i pożarnicze w Olszewie-Borkach

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

20.06.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.07.2019

Opis zadania
Integracyjne Zawody Sportowe i Pożarnicze to impreza łącząca pokolenia w trakcie, której druhowie drużyn OSP
sprawdzają swoje umiejętności sportowo i pożarnicze. Planowany termin imprezy 7 lipca 2019r. Wydarzenie to cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród każdej grupy wiekowej. Przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej jest jedną z
najważniejszych tradycji w gminie Olszewo-Borki, która jest kontynuowana z pokolenia na pokolenie. Dlatego też zawody
sportowo- pożarnicze to duże wydarzenie lokalne, na które przybywają całe rodziny. Zawody są również promocją
zdrowego stylu życia, gdyż sprawność jaką prezentują druhowie podczas zawodów wypracowuje się podczas wielu
treningów w ciągu całego roku. W gminie Olszewo-Borki funkcjonuje 7 zastępów straży pożarnych oraz 2 drużyny
młodzieżowe. Zawody sportowo-pożarnicze odbędą się według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych
ochotniczych jednostek straży pożarnych. Zawody odbywają się w dwóch częściach: sportowa w której uczestnicy
pokonują płotek lekkoatletyczny, równoważnia oraz część bojowa sprawdzająca umiejętności przygotowania sprzętu do
akcji. Planowana impreza sportowa ma na celu integrację w atmosferze sportowej wszystkich pokoleń i całych rodzin. Przy
okazji zawodów sportowych i pożarniczych planuje się przeprowadzić szereg zabaw i dyscyplin sportowych. Będą to: 1.
Mecz w piłkę nożną młodzieżowych drużyn pożarniczych - udział około 16 osób, 2. Mecz w piłkę nożną drużyny OSP z I
miejsca z drużyną OSP z VII miejsca w klasyfikacji pożarniczej, 3. Rodzinny Turniej tenisa ziemnego na kortach tenisa przy
ul. Chopina- w rozgrywkach wezmą udział chętne rodziny- planowany turniej dla 6 drużyn, 4. Kręcenie hola-hop integracyjny udział chętnych bez względu na wiek, 5. Gry i zabawy zręcznościowe dla najmłodszych. Na zakończenie
integracyjnych zawodów wspólna biesiada przy ognisku oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. Celem planowanej
imprezy jest integracja uczestników poprzez działania sportowe co wpłynie na podniesienie aktywności fizycznej wśród
różnych grup wiekowych. Odbiorcami zadania będą strażacy z 7 drużyn OSP i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu
gminy Olszewo-Borki, przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, młodzież, dzieci i dorośli najbliżsi strażaków, przedstawiciele Urzędu Gminy- łącznie liczba 200 uczestników wydarzenia.
Miejsce realizacji
Olszewo- Borki, siedziba OSP Olszewo-Borki, ul. Wyspiańskiego 2a oraz boisko Olszewo-Borki przy ul. Chopina

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wzrost znaczenia kultury fizycznej wśród
lokalnej społeczności.

od 80% do 100% u wszystkich osób Dokumentacja fotograficzna
biorących udział w projekcie

Upowszechnianie zasad przeciwpożarowych
poprzez aktywność sportową

od 70% do 100% u wszystkich osób Dokumentacja fotograficzna, lista
biorących udział w projekcie
obecności

Integracja społeczna poprzez aktywność
sportową

od 80% do 100% u wszystkich osób Dokumentacja fotograficzna
biorących udział w projekcie

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-Borkach funkcjonuje od 1995r. Skupia 41 członków zwyczajnych w tym 8 kobiet i 2
członków honorowych. Swoją siedzibie ma w największej miejscowości gminnej. Posiada remizę strażacką, w której
znajduje się świetlica wiejska, często wykorzystywana przez mieszkańców w celu organizacji imprez okolicznościowych.
Miejsce to jest jednym z głównych ośrodków kultury gminy gdzie odbywają się największe imprezy sportowo-kulturalne
np. impreza biegowa ZabiegajoBorki, Gminne Dożynki, biegi szkolne. Do zakresu działania gminy, należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. OSP Olszewo-Borki jest jedną z
siedmiu jednostek na terenie gminy Olszewo-Borki. Ochotnicze straże pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej
i realizują przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym miejscowym zagrożeniem. Ochotnicza straż pożarna będąc jednostką ochrony przeciwpożarowej jest także
stowarzyszeniem, funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach realizuje szereg innych działań.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Ochotnicza Straż Pożarna realizowała i była współorganizatorem wielu imprez sportowo- rekreacyjnych i promocyjno
kulturalny dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Członkowie OSP pomagają też w organizacji imprez masowych:
lokalnych uroczystości, festynów, świąt. Od kilku lat współorganizują oraz zabezpieczają imprezę biegową ZabiegajOBorki,
która ma rangę ponadlokalną, swoim zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie i cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. OSP Olszewo-Borki co kilka lat organizuje Gminne Zawody sportowo-pożarnicze oraz wspólnie z gminą
organizuje Gminne Dożynki, Rajdy Rowerowe oraz konkursy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizacja
zawodów pożarniczo sportowych ma duże znaczenie dla strażaków oraz ich rodzin. Zawody to nie tylko sprawdzenie
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umiejętności bojowych ochotników to przede wszystkim umiejętności fizyczno- sportowe. Doświadczenie OSP OlszewoBorki w organizacji różnego typu imprez potwierdzają uczestnicy oraz współorganizatorzy i sponsorzy tych działań. Urząd
Gminy Olszewo-Borki często współpracuje z jednostką OSP Olszewo-Borki powierzając jej do przygotowania lub
zabezpieczania imprez sportowych lub rozrywkowych w miejscowości Olszewo-Borki. Jednostka która skupia ponad 40
strażaków, dysponuje dużym i silnym kapitałem ludzkim, który chętnie angażuje się w działania na rzecz społeczności
lokalnej.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wkład osobowy- 8 osób -W ramach realizacji zadania Członkowie stowarzyszenia wykonają pracę w ramach wolontariatu.
Przygotowanie terenu pod odbywające się zawody oraz porządkowanie terenu po imprezie. Przygotowanie posiłku
regeneracyjnego- praca zostanie wykonana przez członków OSP Olszewo-Borki - praca w ramach wolontariatu.
Koordynacja projektu 2 osoby -pracownicy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach - całość pracy zostanie wykona w ramach
wolontariatu. Wkład rzeczowy- udostępnienie terenu pod imprezę, zaplecze sanitarne w remizie, sprzęt nagłośnieniowy.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Nagrody rzeczowe dla dzieci

700,0

2.

Puchary dla najlepszych drużyn - piłka nożna

600,0

3.

Medale dla uczestników gier sprawnościowych

1000,0

4.

Wyżywienie uczestników

2500,0

5.

Sprzęt sportowy do rozgrywek w piłkę nożną,
tenisa ziemnego, gry i zabawy dla dzieci

1000,0

6.

Koszulki i znaczniki dla drużyn

1000,0

7.

Obsługa medyczna

200,0

8.

Dyplomy

200,0

9.

Zaproszenia i plakaty

200,0

10.

Obsługa techniczna

400,0

11.

Woda mineralna dla uczestników

700,0

12.

Obsługa księgowa

400,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

8900,0

Z innych źródeł

7900,0

1000,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)

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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