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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 Klub Sportowy Iskra Pilawa, Forma prawna: Uczniowskie Kluby Sportowe (inna
ewidencja), Ewidencja Uczniowskich Sportowych prowadzonych przez Starostę Powiatu
Garwolińskiego: OK.4143-17/99, Kod pocztowy: 08-440, Poczta: Pilawa, Miejscowość: Pilawa,
Ulica: Leśna , Numer posesji: 2, Województwo:mazowieckie, Powiat: garwoliński, Gmina: Pilawa,
Strona www: , Adres e-mail: iskrapilawa@wp.pl, Numer telefonu: 664759499,
 
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)

Anna Grzegrzółka-Woźniak
 
Adres e-mail: iskrapilawa@wp.pl Telefon: 664 759 499

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Piłki Nożnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2022 Data
zakończenia

29.08.2022

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

Organizacja zawodów sportowych "Turniej piłki nożnej " dla dzieci i młodzieży z terenu
województwa mazowieckiego przez UKS Iskra Pilawa. Rywalizacja odbędzie się w czterech grupach
wiekowych 2007/2008 , 2009/2010, 2011/2012 oraz 2013/14. W turnieju weźmie udział 24 zespoły
. Rywalizacja odbędzie się w zależności od warunków pogodowych na boisku Orlik, stadionie
miejskim lub hali sportowej przy PSP w Pilawie. W turnieju weźmie udział ok 240 zawodników. W
celu prawidłowej realizacji zadania zatrudnionych zostanie dwóch sędziów oraz opiekun medyczny.
W realizację zadania w formie wolontariatu włączy się zarząd UKS Iskra Pilawa, członkowie Klubu
oraz trenerzy. Planowany termin realizacji zadania czerwiec- sierpień 2022r.

Grupa docelowa
Grupę docelową będą 24 drużyny klubowe z terenu województwa mazowieckiego, co stanowi 240
zawodników z czterech grup wiekowych 2007/2008 , 2009/2010, 2011/2012 oraz 2013/14.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
W ramach realizacji zadania młodzież będzie mogła wziąć udział w współzawodnictwie z drużynami
z całego województwa mazowieckiego. Szkolenie młodzieży przynosi następujące skutki: -
wyrobienie wśród dzieci nawyku rywalizacji, zaszczepienie w młodzieży ducha sportowego,
systematycznych ćwiczeń fizycznych, postaw akceptacji rygorów treningowych, oraz współpracy w
grupie, uzyskanie wyników sportowych w rywalizacji w ramach swoich grup wiekowych,
wyszkolenie własnych wychowanków rywalizujących o miejsce w drużynie seniorskiej.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Uczniowski Klub Sportowy pełni rolę integracyjną. Zajęcia piłki nożnej prowadzone są na obiektach
sportowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Obiekty spełniają wszelkie wymagane normy dla
bezpiecznego uprawiania sportu. Zadanie realizowane jest przez szkoleniowców posiadających
licencje trenerskie zarejestrowane w Okręgowym Związku Piłki Nożnej oraz PZPN. Klub posiada
podstawowy sprzęt sportowy do realizacji zadania. Podczas realizacji zadania będzie przestrzegana
zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Miejsce realizacji zadania jest pozbawione barier architektonicznych (podjazdy) z wydzielonymi
miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Materiały informacyjne dostosowane będą
do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji zadania
Stadion miejski w Pilawie, ul. Spacerowa 5 lub Hala sportowa przy PSP w Pilawie, ul. Letniskowa

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 dwudniowego turnieju
piłki nożnej

dwudniowy turniej piłki
nożnej

ramowy program turnieju,
liczba dni turniejowych

Liczba drużyn lub Klubów sportowych
będących odbiorcami zadania

24 drużyny listy uczestników oraz
klubów zgłoszonych do
turnieju

Liczba dzieci, które będą uczestniczyć
w turnieju

240 zawodników będących
odbiorcami zadania

lista uczestników turnieju

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

UKS Iskra Pilawa został założony w 1998r i działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie.
Obecnie w Klubie jest zarejestrowanych 108 zawodników w pięciu grupach wiekowych: Rocznik
2007/8, 2009/10A, 2009/10B , 2011/12 oraz 2013/14. Głównym celem działalności jest zapewnienie
dzieciom jak najlepszych warunków do uprawiania ulubionej dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna.
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godzinie dla każdej grupy wiekowej. Drużyny z
roczników 2007/08, 2009/10 oraz 2011/12 , 2013/14 biorą udział w rozgrywkach pod patronatem
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz turniejach organizowanych przez inne Kluby. W latach
2018 -2020 UKS Iskra Pilawa, organizował Turniej piłki nożnej Iskra CUP, w którym brało udział
ponad 240 zawodników z terenu województwa mazowieckiego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W latach 2018 -2020 UKS Iskra Pilawa, organizował Turnieje piłki nożnej Iskra CUP, w którym brało
udział ponad 240 zawodników z terenu województwa mazowieckiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
UKS Iskra Pilawa zatrudnia trzech trenerów posiadających licencje trenerskie zarejestrowane w
Okręgowym Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.

Zasoby rzeczowe
Na terenie Miasta i Gminy Pilawa istnieje sieć obiektów sportowych na których może być
realizowane zadanie: hala miejska, stadion miejski oraz boisko Orlik. Korzystanie z obiektów
sportowych jest nieodpłatne. Zadanie zostanie realizowane również przy nieodpłatnym
zaangażowaniu zarządu UKS Iskra Pilawa oraz rodziców dzieci należących do Klubu jak i również
trenerów. Klub posiada niezbędny sprzęt sportowy do realizacji zadania.Zasoby finansowe
Klub nie posiada zobowiązań finansowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. zakup pucharów 700,00    

2. zakup medali 240szt. 1 200,00    

3. zakup statuetek 1 000,00    

4. obsługa medyczna 1 700,00    

5. delegacje sędziowskie 2 400,00    

6. catering(zakup wody, poczęstunek) 3 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: db2a-bc4b-faa9

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)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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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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