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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: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DROBINIE, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000179234, Kod pocztowy: 09-210, Poczta: Drobin, Miejscowość: Drobin, Ulica:
Sierpecka, Numer posesji: 30B, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Drobin, Strona
www: , Adres e-mail:michalmisiek93@interia.pl, Numer telefonu: 511898556,
 
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)

Michał Miszewski
 
Adres e-mail: michalmisiek93@interia.pl Telefon: 
511898556

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 2022

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.03.2022 Data
zakończenia

14.05.2022

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

Zadanie publiczne dotyczy zorganizowania Turnieju Piłki Siatkowej 2022 dla kategorii OPEN.
Planowany termin organizacji turnieju to kwiecień 2022. W turnieju będą mogły wziąć udział
drużyny z całego województwa mazowieckiego. Planowana liczba drużyn - 6, które zostaną
podzielone na dwie trzydrużynowe grupy. Turniej będzie rozegrany jednego dnia na dwóch
boiskach jednocześnie. Boiska przygotowane w hali MOKSiR w Drobinie. Wszystkie mecze fazy
grupowej i finałowe zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia na hali sportowej Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie. Celem projektu będzie promocja sportu i aktywnego trybu
życia wśród mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez organizację Turnieju Piłki
Siatkowej 2022. Organizacja turnieju będzie promocją kultury fizycznej na Mazowszu a tym samym
zachęceniem do uprawiania sportu jego mieszkańców. W ten sposób zostanie wypromowany nasz
region oraz promocja działań na rzecz kultury fizycznej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Turniej ma charakter wojewódzki, udział w nim będzie całkowicie bezpłatny i dostępny dla
wszystkich chętnych drużyn z całego Mazowsza. Podczas turnieju będą organizowane konkursy
indywidualne za, które będą przewidziane nagrody rzeczowe. W trakcie turnieju zostanie
zorganizowana przerwa między meczami a w trakcie jej szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Dzięki temu uczestnicy zdobędą wiedzę w jaki sposób zachować się przy ratowaniu ludzkiego życia.
Obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie jest dostosowany dla osób
niepełnosprawnych. Hala sportowa posiada ciągi komunikacyjne dostosowane dla osób z
niepełnosprawnością. Budynek hali, w którym znajduje się całe zaplecze znajduje się na jednym
poziomie i wokół niego znajdują się chodniki prowadzące do drzwi wejściowych. Wewnątrz obiektu
znajdują się łazienki dostosowane i z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada
plan ewakuacyjny, który zamieszczony jest na ścianie w holu głównym. Wszystkie pomieszczenia w
budynku znajdują się na jednym poziomie. Podczas trwania turnieju wsparciem dla osób z
niepełnosprawnością będą wolontariusze, którzy oprócz prac związanych z działaniami związanymi z
turniejem będą pomocą dla osób niewidzących lub słabowidzących. Podczas trwania turnieju
informacji dotyczących rozgrywek oraz spraw organizacyjnych będzie udzielał spikier, który będzie
informował wszystkich o przebiegu turnieju. Informacje o turnieju znajdą się na stronie
internetowej, portalach społecznościowych i internetowych. W turnieju zostaną przewidziane
nagrody rzeczowe oraz zostanie zapewniona opieka medyczna, sędziowie oraz wyżywienie
uczestników. Turniej zostanie zorganizowany z przestrzeganiem wszystkich wytycznych dotyczących
pandemii panującej w kraju COVID 19. Wszystkie zalecenia zostaną spełnione i udział w turnieju
będzie bezpieczny.

Miejsce realizacji

HALA SPORTOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DROBINIE

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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Zaproszenie do udziału w turnieju
drużyn z województwa mazowieckiego

Uczestnictwo w turnieju 6
zespołów

Wyniki oraz tabela końcowa
turnieju

Zgłoszenie udziału uczestnictwa w
turnieju zawodników

Udział w turnieju po 12
zawodników z każdej
drużyny czyli w całym
turnieju maksymalnie zagra
72 zawodników

Listy zawodników
zgłoszonych do turnieju

Organizacja turnieju Przeprowadzenie
jednodniowych rozgrywek
turniejowych

Z przeprowadzonych
rozgrywek zostanie
przygotowana relacja
zdjęciowa

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Drobinie powstała w 1904r. Początkowo praca była bardzo trudna ale
energetyczna. W stosunkowo krótkim czasie z inicjatywy społeczeństwa jednostka była doposażona
w sprzęt gaśniczo - ratowniczy. W 1970 roku powołano do życia orkiestrę dętą OSP, która do dnia
dzisiejszego prężnie działa na terenie województwa mazowieckiego. W roku 1989 zakupiono
pierwszy dla jednostki samochód. Siedziba jednostki znajduje się w centrum miasta przy ul.
Sierpeckiej 30B. Na chwilę obecną jednostka posiada dwa samochody ratowniczo- gaśnicze. W
szeregach jednostki jest 90 druhów. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego i bierze systematycznie udział w działaniach ratowania ludzkiego życia i mienia. W
ostatnich latach jednostka brała udział w ok. 200 akcjach ratowniczych rocznie. W roku 2022
jednostka będzie obchodziła 118 lat swojego istnienia. Nasza jednostka jest bardzo aktywna i bierze
udział w większości imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Drobin oraz poza nią.
Współpracujemy z samorządem oraz wszystkimi instytucjami z naszej gminy. Wspieramy pomocą
kluby sportowe, szkoły i przedsiębiorców.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako jednostka OSP współpracujemy z wszystkimi instytucjami z terenu gminy Drobin. Bierzemy
udział przy organizacji większości imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w naszej
gminie. Bardzo mocno wspieramy działania klubów sportowych z naszego terenu. Pomagamy przy
zabezpieczeniach biegów ulicznych w naszym mieście. Bierzemy czynny udział przy organizacji
meczów ligi okręgowej, w której grają zawodnicy miejscowej Skry Drobin. Wspieramy organizację
turniejów dla dzieci i młodzieży oraz pomagamy od kilku lat w sprawach organizacyjnych podczas
tego typu wydarzeń w naszej miejscowości.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Praca wolontariuszy: 6 osób - wykonanie prac związanych z przygotowaniem obiektu (
przygotowanie dwóch boisk), dbanie o porządek podczas imprezy,
Turniej zostanie rozegrany na hali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA 1 200,00    

2. OBSŁUGA MEDYCZNA 800,00    

3. OBSŁUGA TECHNICZNA 800,00    

4. NAGRODY DLA DRUŻYN 2 500,00    

5. NAGRODY KONKURSOWE 1 400,00    

6. WYŻYWIENIE 1 600,00    

7. WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ 1 200,00    
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8. ZAKUP WODY ORAZ NAPOJÓW DLA
UCZESTNIKÓW

500,00    

9. PRACA WOLONTARIUSZY - 6 OSÓB 1 800,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 800,00 10 000,00 1 800,00

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