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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 Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000174069, Kod pocztowy: 07-104, Poczta: Stoczek, Miejscowość: Stoczek, Ulica: Armii Krajowej, Numer posesji: 1,
Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Stoczek, Strona www: nlostoczek@op.pl,
Adres e-mail: sok@stoczek.net.pl, Numer telefonu: 25 750-39-03,
 
Adres do korespondensji 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 Paśnik
 
Adres e-mail: sok@stoczek.net.pl Telefon: 257503903

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego III Parafialno - Gminny Maraton Rodzinny

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.06.2019 Data
zakończenia

22.06.2019

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

Planowanie zadanie to organizacja III Parafialno - Gminnego Maratonu Rodzinnego na dystansie 4,5 km. Jest to impreza
dla wszystkich chętnych w przedziale od 4 do 100 lat. Przewiduje się, że w imprezie weźmie udział ok. 250 osób. Przed
startem każdy zawodnik otrzyma numer startowy oraz element odblaskowy. O kolejności miejsc zadecyduje przekroczenie
linii mety. Czas będzie mierzony przez organizatorów imprezy. Trzech najlepszych biegaczy otrzyma nagrody rzeczowe,
puchary oraz medale. Pozostali uczestnicy maratonu otrzymają pamiątkowe medale oraz wezmą udział w losowaniu
nagród. Planuje się wylosowanie 10 nagród rzeczowych. Dla wszystkich uczestników przewidziane są napoje. Trasa
maratonu prowadzić będzie drogą asfaltową z miejscowości Topór do miejscowości Stoczek (odcinek 4,5 km).
Bezpieczeństwo na trasie zapewni organizator, policja oraz strażacy z OSP Stoczek i OSP Topór. Trasa maratonu będzie
odpowiednio oznakowana.
Organizacja wydarzenia sportowego jest motywacją dla społeczności do zmiany trybu życia, uprawiania sportu, biegania.
Jest to impreza cykliczna, organizowana 3 raz.

Miejsce realizacji

Stoczek, Topór

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

organizacja maratonu od 80% do 100 % u wszystkich
osób biorących udział w projekcie

dokumentacja fotograficzna, listy
startowe uczestników

promocja i upowszechnienie kultury fizycznej od 80% do 100 % u wszystkich
osób biorących udział w projekcie

dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie działa od października 2003 roku. Stowarzyszenie skupia w swym kręgu grupę osób zaangażowanych w
pracę z dziećmi i młodzieżą, chętnych do działania i podejmowania inicjatyw na rzecz społeczność lokalnej.
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku. Celami Stowarzyszenia są:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1. prowadzenie działalności oświatowej w systemie dziennym i zaocznym
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz dla dorosłych, 2. wdrażanie programów kształcenia
nieformalnego, 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4. organizacja i wspieranie przedsięwzięć promujących szeroko
pojętą kulturę w środowisku lokalnym, 5. wydawanie publikacji drukowanych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych
w zakresie realizacji działań statutowych , 6. wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Stoczek, 7.
realizacja działań w kierunku ograniczenia lokalnego bezrobocia, 8. wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki na
terenie gminy Stoczek, 9. tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych, 10. organizacja turystycznych rajdów
pieszych, rowerowych, wycieczek i wyjazdów turystycznych, 11. współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży,
12. inspirowanie działań zmierzających do rozwoju Gminy Stoczek, 13. inicjowanie działań na rzecz pomocy dziecku i
rodzinie niewydolnej wychowawczo, 14. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 15. prowadzenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych,
16. współuczestniczenie w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i
osób, 17. wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, 18. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie Klubów Integracji Społecznej, 19. działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym, 20. aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie
warunków równego dostępu do edukacji; zwiększanie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, 21.
realizacja programów integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, 22. organizowanie imprez integracyjnych o
charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, 23. upowszechnianie sportu szkolnego, 24. upowszechnianie sportu
w środowisku wiejskim, 25. upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych 26.
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wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej, 27. organizacja, współorganizacja oraz wspieranie
organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, 28. upowszechnianie sportu osób
niepełnosprawnych, 29. organizacja procesu kształcenia kadry sportowej, 30. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i
rozwoju infrastruktury sportu i turystyki, 31. działania w kierunku organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego
oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 32. inicjowanie międzynarodowej współpracy młodzieży m.in. poprzez
organizowanie międzynarodowych wymian młodzieży 33. propagowanie i organizowanie inicjatyw służących
upowszechnianiu umiejętności obsługi komputerów i korzystania z technik teleinformatycznych, 34. organizacja i
uczestnictwo w przedsięwzięciach rozwijających znajomość języków obcych, 35. organizowanie i propagowanie turystyki
ekologicznej, 36. szerzenie w społeczeństwie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, 37. działania na rzecz ekologii,
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez opracowywanie i wdrażanie programów działań
ochronnych, 38. realizacja programów czynnej ochrony gatunków i ochrony środowiska 39. realizacja działań
sprzyjających rozwojowi wolontariatu oraz prowadzenie wolontariatu.
40. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji, 41. realizacja zadań w
zakresie ochrony zabytków , dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej i małej
architektury przydrożnej , 42. prowadzenie działań popularyzujących ochronę zabytków, dziedzictwa kulturowego 43.
podejmowanie wszystkich innych działań uznanych za sprzyjające powyższym celom.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Wcześniejsza działalność Stowarzyszenia w zakresie dotyczącego zadania publicznego:
1. 2018 r. "Na zawsze w pamięci" - wydanie publikacji upamiętniającej miejsca i osoby zasłużone w historii gminy Stoczek
2. 2018 r. "Polska to Rzecz Wielka" - upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez organizację koncertu
patriotycznego, konkursu plastycznego.

Inne zadania
1. 2013 Stowarzyszenie realizowało projekt „Jednym śladem po powiecie węgrowskim”. W ramach projektu
przygotowano scenariusz zajęć terenowych, które realizowane były podczas rajdu rowerowego oraz jeden dwudniowy
rajd terenowy dla młodzieży.
2. Rok 2014 - Projekt „Organizacja bogatej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie:
dydaktycznym, wychowawczo – profilaktycznym i kulturalnym, ze szczególnym naciskiem na problem wykluczenia
społecznego”,
3. Rok 2014 -Projektu „Turystyka krajoznawcza narzędziem integracji lokalnych społeczności”, którego głównym
celem jest podniesienie stopnia umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji mieszkańców powiatu węgrowskiego,
aktywnych na płaszczyźnie szeroko rozumianej turystyki.
4. Rok 2014 - Projekt „Poznajmy się w tańcu. Polsko – ukraińskie warsztaty tańców narodowych”
5. Rok 2015 - Projekt „Polsko – ukraiński teatr tańca”
6. Rok 2015 - Projekt „Terenowa przygoda z geografią” współfinansowany ze środków Powiatu Węgrowskiego.
7. Rok 2015 - Projekt pn. „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” współfinansowanego ze środków Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
8. Rok 2016 - Projekt „Wolna myśl – wolne słowo” otrzymał dofinansowanie z Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży.
9. Rok 2016 – Projekt „Mobilne Biuro Karier” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
10. Rok 2016 – Projekt „Polubić nauki ścisłe” Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego
11. Rok 2016 - „Bezpieczna Gmina Stoczek” Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego
12. Rok 2016 - „Proekologiczna postawa w kontakcie z różnorodnością przyrody” Współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego
13. Rok 2016 - „Naturalnie odpowiedzialni – młodzi ludzie widzą swoje miejsce na ziemi” Współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
14. Rok 2017 - "Nauki Ścisłe – Twoją Przyszłością"
15. 2017 - „Turystyka społeczna narzędziem aktywnej integracji”
16. 2017 - "Silna rodzina - dobry start w życiu"
17. 2017 - "Zdrowe Bicie Serca"
18. 2017 - „Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni
zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi”
19. 2017 - „Turystyka – atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży”
20. 2017 - "Polsko-Ukraińskie warsztaty rekonstrukcji dawnych tradycji"
21. 2017 - „Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem"”.
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22. 2017 - "Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji lokalnych liderów w zakresie organizowania turystyki na
obszarze LGD "Bądźmy Razem""
23. 2017 - "Aktywizacja środowiska harcerskiego obszaru LGD "Bądźmy Razem" poprzez szkolenie kadr."

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W realizacji zadania wykorzystani zostaną: nauczyciele wychowania fizycznego, strażacy OSP, funkcjonariusze policji,
wolontariusze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, członkowie Akcji Katolickiej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. zakup nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III
miejsca w maratonie

2000,0    

2. zakup nagród za uczestnictwo w maratonie 2500,0    

3. zakup medali 1500,0    

4. zakup pucharów 500,0    

5. zakup napoi 1000,0    

6. zakup elementów odblaskowych 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000,0 9000,0 0,0

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. 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)
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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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