
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f596-72ae-3131

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:Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000217351, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce,
Miejscowość: Nowe Iganie, Ulica: Siedlecka, Numer posesji: 49, Województwo:mazowieckie,
Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce, Strona www: wlksi.siedlce.pl, Adres e-mail: wlksi@wp.pl, Numer
telefonu: 25 6333150,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica: Kazimierzowska, Numer
posesji: 23, Województwo:mazowieckie, Powiat: Siedlce, Gmina:m. Siedlce,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Małgorzata Trochimiak
 
Adres e-mail: wlksi@wp.pl Telefon: 25 6333150

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego PZLA Mistrzostwa Polski w Chodzie na 20 km

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2021 Data
zakończenia

30.06.2021

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

Rywalizacja Mistrzostw Polski w chodzie na 20 km rozegrana zostanie w kategoriach: senior, U23
młodzieżowiec, U20 junior podczas jednej serii na czas. Chód kobiet i mężczyzn rozegrany zostanie
ze startu wspólnego. Obowiązuje bezwzględne stosowanie przepisów dotyczących tzw. Penalty
Zone (strefy kary) dla zawodników, którzy otrzymali trzy czerwone kartki. W zawodach prawo startu
mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważną licencję zawodniczą.
Zawody wpisane zostały do kalendarza World Atletics jako zawody kwalifikujące do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2021.
Posiadamy pismo z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o przyznaniu nam organizacji w dniu 6
czerwca 2021r. PZLA Mistrzostw Polski w Chodzie na 20 km.
Cele zadania:
- popularyzacja lekkiej atletyki,
- wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych,
- uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2021,
- promocja Mazowsza i Miasta Siedlce - loga umieszczone będą we wszystkich materiałach
promocyjnych.

Miejsce realizacji

Projekt realizowany będzie na terenach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce w Siedlcach, ul. Jana Pawła
II 6, teren przy Parku Wodnym

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników zadania 24 listy startowe, komunikat
końcowy zawodów

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

Rok 2021 to rok obchodów 45-lecia powstania klubu. Głównym celem działalności jest szkolenie
sportowe zawodników w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych. Aktualnie w
sekcjach: podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, zapasy i sumo trenują zawodnicy od młodzika do
seniora. Organizujemy również zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Wśród
wychowanków klubu jest licząca kilkadziesiąt nazwisk plejada rekordzistów i medalistów krajowych
i zagranicznych zawodów najwyższej rangi . Startując w barwach WLKS olimpijkami zostały:
Aleksandra Klejnowska (dwukrotnie), Lidia Chojecka (dwukrotnie), Renata Katewicz, Dominika
Zasowska, Marcin Dołęga.
Od wielu lat zajmujemy się organizacją zawodów wojewódzkich, międzywojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: zapasach,
podnoszeniu ciężarów, sumo, lekkiej atletyce, kolarstwie i piłce nożnej.
Byliśmy organizatorem wielu imprez sportowych, które zostały nam powierzone przez Związki
Sportowe m.in. Mistrzostwa Polskie różnych kategoriach wiekowych jak również zawodów
Międzynarodowych m.in. Turniej im. W. Ziółkowskiego w zapasach styl wolny oraz Turniej im. W.
Pytlasińskiego w zapasach. Od wielu lat organizujemy masowe zawody lekkoatletyczne dla szkół
podstawowych, a wcześniej i gimnazjalnych , które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W roku 2020 byliśmy organizatorami:
Podnoszenie ciężarów:
- Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów
- Międzynarodowy Turniej IWF im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów
Lekkoatletyka:
- Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne im. H. Jakimiaka
Zapasy:
- Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w zapasach styl wolny
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. T. i Z. Strusa
Sumo:
- Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów
Piłka nożna
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Pracownicy administracji - 3 osoby - wykonują wszelkie prace przygotowawcze takie jak:
opracowanie i zlecenie wykonania materiałów promocyjnych, zabezpieczenie obsługi medycznej,
obsługi technicznej, obsługują biuro zawodów. Zostanie powołany komitet organizacyjny ok. 10-12
osób. Osoby te pomagają w pracach przygotowawczych jak również uczestniczą w zawodach,
dekorują medalistów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa sędziowska 2600,0    

2. Zakwaterowanie i wyżywienie ( w tym
zakup wody)

1300,0    

3. Obsługa aparatury pomiarowej 4000,0    

4. Obsługa techniczna 1000,0    

5. Materiały promocyjne 1100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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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