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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 Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000114218, Kod pocztowy: 09-520, Poczta: Łąck, Miejscowość: Łąck, Ulica: Brzozowa, Numer posesji: 1,
Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Łąck, Strona www: www.pojezierzegostyninskie.pl, Adres e-mail:
stowgmin@wp.pl, Numer telefonu: (24)261-40-54
 
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)

Joanna Piegat
 
Adres e-mail: stowgmin@wp.pl Telefon: (24)261-40-54

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rozgrywki w Turnieju Tenisa Stołowego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.04.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu w dniu 11 maja 2019 r. w Hali Sportowej w Łącku Rozgrywek w „Turnieju
Tenisa Stołowego”. W rozgrywkach wezmą udział dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna, dorośli, pracownicy
samorządowi z zaproszonych jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych i innych instytucji oraz organizacji.
Każdą drużynę reprezentować będą 2 osoby. Turniej rozegrany zostanie na specjalistycznym, atestowanym sprzęcie.
Zawodnicy zaprezentują swoje możliwości i umiejętności, wykażą się wiedzą sportową, współzawodnictwem fair play.
System rozgrywek zostanie opracowany i dopasowany do liczby zgłoszonych zawodników. Zajmą się tym nieodpłatnie
tenisiści współpracujący ze Stowarzyszeniem m. in. z Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. SGTPG
dostrzega potrzebę stworzenia oferty sportowej na spędzenie wolnego czasu. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i
młodzieży. Wykonanie zadania pozwoli na: - propagowanie zdrowego stylu życia, - rozwój umiejętności sportowych,
zwłaszcza dzieci i młodzieży, - integrację społeczności lokalnych, - rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności
sportowej, - integrację pomiędzy poszczególnymi jednostkami, - rywalizację w duchu fair play. Realizacja zadania przyczyni
się do wielopoziomowej integracji międzypokoleniowej i społecznej. I. Do turnieju zostaną zaproszeni (po 2
przedstawicieli): - dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież - osoby dorosłe z terenu działania Stowarzyszenia - 12 jst.
(członkowie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – powiaty: gostyniński, płocki, sochaczewski,
miasta: Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Sanniki oraz gminy: Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów,
Słubice i Szczawin Kościelny), - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, - Komenda Miejska Policji w
Płocku, - Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, - Oddział Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku, - Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w
Płocku, - Prokuratura Okręgowa w Płocku, - Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, - Straż Miejska w Płocku, -
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, - SOiW NSZZ „Solidarność”
RP, - Zakład Karny w Płocku, - zaprzyjaźnione jednostki samorządu terytorialnego - inne jednostki. II. Publiczność
(zaproszeni goście, kibice, obsługa turnieju) – 180 osób. Organizator dopuszcza zgłoszenia z poza terenu działania.
Miejsce realizacji
Rozgrywki w Turnieju Tenisa Stołowego odbędą się w Hali Sportowej w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Rozgrywki w Tenisie Stołowym Udział ponad 100 osób Listy obecności, materiał zdjęciowy

Wyłonienie zwycięzców zawodów 36 miejsc w 6 kategoriach,
zawodnik fair play i wyróżnienie
dla najmłodszego i najstarszego
zawodnika

wyniki rozgrywek

Rozwój sportu i podnoszenie jego poziomu na
terenie województwa mazowieckiego w
środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych

ponad 250 osób (zaproszeni goście,
kibice, obsługa turnieju)

fotorelacja

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
Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in.: rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej, wypracowanie systemu edukacji ekologicznej, podejmowanie przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych,
sportowych, gospodarczych i kulturalnych. Corocznie Stowarzyszenie organizuje Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi
Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka", a także plenery artystyczne i warsztaty plastyczne dla młodzieży
gimnazjalnej. Nie zapominając o ochronie lokalnego ekosystemu i promowaniu nowatorskich rozwiązań proekologicznych,
Stowarzyszenie podjęło ochronę gatunkową rybitw i mew, jak również gągoła i tracza nurogęsi. W latach 2008 – 2011
uczestniczyło w międzynarodowym projekcie „Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla rozwoju Regionów
Europejskich”, w ramach Programu „Inteligentna Energia-Europa”. Dotyczył on strategicznego planowania wykorzystania
energii odnawialnej przez społeczności lokalne. Propagując rozwój turystyki, Stowarzyszenie znakuje i prowadzi renowację
szlaków turystycznych o znaczeniu międzynarodowym (w tym EuroVelo) i ponadregionalnym (VeloMazovia). Wspierając
bezpieczeństwo publiczne społeczności lokalnych, a jednocześnie wypracowując mechanizmy współpracy
międzysektorowej, organizuje szkolenia teoretyczno - praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Działalność
pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu to turnieje piłki siatkowej, coroczna amatorska „Liga Mistrzów w
Tenisie Stołowym”, biegi przełajowe, Sportowy Dzień Dziecka, Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych podjęło realizację unijnego projektu
partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”. Organizacja uczestniczy w targach turystycznych, dożynkach, przedsięwzięciach
proekologicznych, edukacyjnych. Organizuje konkursy plastyczne, fotograficzne o tematyce ekologicznej, kulturalnej,
muzycznej, promującej piękno gwary. Prowadzi działalność wydawniczą, jest „lokalnym mecenasem sztuki”, w tym sztuki
ludowej, promuje folklor i jego twórców. Jest integralną częścią regionu, którego historię współtworzy od kilkudziesięciu
lat.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie jest organizacją czynnie współpracującą z administracją publiczną. Poniższe zadania zostały
dofinansowane ze środków Powiatu Płockiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego. 1. „Turniej Tenisa Stołowego”
(2018 r.) – zadanie własne. 2. „Turniej Tenisa Stołowego” (2017 r.) – zadanie własne. 3. „Turniej Tenisa Stołowego” (2016
r.) – zadanie własne. 4. „Liga Mistrzów w Tenisie Stołowy” (2015 r. ) – zadanie własne. 5. „Liga Mistrzów w Tenisie
Stołowy, Łąck 2014” – zadanie własne. 6 „Liga Mistrzów w Tenisie Stołowy, Łąck 2013” - zadanie własne. 7. ,,Liga Mistrzów
w Tenisie Stołowym, Łąck 2012 r.” – zadanie własne 8. Współorganizacja zadania pn. "I Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, IV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn
o Puchar Wójta Gminy Łąck" (2009). 9. Współorganizacja zadania pn. "Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów o
Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego" (2007 – 2011). 10. Współorganizacja zadania pn. "Biegi przełajowe o
Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Płockiego, Biegi Przełajowe o Puchar
Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Łąck"
(2007 – 2011). 11. Współorganizacja zadania pn. "III Halowy Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców z terenu
województwa mazowieckiego" (2009). Współorganizacja zadania pn. "Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn o
Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, Gminny Turniej Tenisa Stołowego"(2009 - 2011).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania: - 2 pracowników Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego mających doświadczenie przy organizacji tego typu imprez, - sędziowie i członkowie Mazowieckiego
Związku Tenisa Stołowego - 2 pracowników Hali Sportowej w Łącku, - sędzia główny, - obsługa medyczna. - siedziba
Stowarzyszenia, - sprzęt biurowy (telefon, faks, komputery, drukarki, laminarka, flipchart), - wypożyczony, atestowany
sprzęt sportowy (stoły).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Puchary/dyplomy/upominki 3000,0    

2. Wyżywienie uczestników 2000,0    

3. Woda 200,0    

4. Sędzia główny 400,0    

5. Sędzia 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5900,0 5900,0 0,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);
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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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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