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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 Głowaczowie, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000086525, Kod pocztowy: 26-903, Poczta: Głowaczów, Miejscowość: Głowaczów,
Ulica: Leżeńska, Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat: kozienicki, Gmina:
Głowaczów, Strona www: , Adres e-mail: oswiata@glowaczow.pl, Numer telefonu: 486231075
wew. 39,
 
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)

Justyna Bojarska - Siębor
 
Adres e-mail: oswiata@glowaczow.pl Telefon: 486231075

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowy turniej tenisa stołowego.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

13.11.2022 Data
zakończenia

11.12.2022

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

Opis zadania
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego to zadanie będące sposobem na promocję oraz wsparcie
rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Głowaczów (powiat kozienicki). W
ramach niniejszego zadania zorganizujemy turniej tenisa stołowego dla lokalnej społeczności.
Przewidujemy udział w turnieju łącznie około 40 osób. Przedłużający się okres pandemii
spowodował, że dbałość o kulturę fizyczną zeszła na drugi tor, problemy z zachowaniem dobrej
kondycji dostrzega się już nie tylko wśród starszego pokolenia, ale również wśród młodzieży i dzieci,
które zwłaszcza w tym trudnym okresie spędzają zdecydowanie za dużo czasu przed komputerami.
Organizacja turnieju w tenisa stołowego ma na celu promocje zdrowego stylu życia, ale również
rozwój i podniesienie umiejętności sportowych poprzez rywalizację sportową dzieci, młodzieży oraz
osób starszych w tym seniorów. Wnioskodawca w ramach turnieju zaplanuje podział na różne
kategorie wiekowe oraz kategorię OPEN. W ramach środków dotacyjnych zakupimy m.in.
numeratory do piłeczek, nagrody rzeczowe oraz zapewnimy obsługę techniczną w tym sędziowską.
Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody
rzeczowe. Zgłoszenia uczestników oraz promocję Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego
opublikujemy w mediach społecznościowych, przeprowadzimy rekrutację i zaplanujemy terminarz i
harmonogram turnieju. Turniej będzie oczywiście zorganizowany z zachowaniem wymaganych
warunków sanitarnych, w miarę dopuszczalnych obostrzeń zorganizujemy turniej w budynku lub na
zewnątrz na świeżym powietrzu.
Oferent zobowiązuje się realizując niniejsze zadanie do zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego zadania publicznego z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019r. O zapienieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020r. Poz. 1062). W szkole w Brzózie jest pochylniA dla osób
niepełnosprawnych lub korzystających z wózka inwalidzkiego. Przy szkole są bezpłatne parkingi ze
wskazaniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby które będą chciały wziąć udział w turnieju
będą miały zapewnioną pomoc wolontariuszy.

Miejsce realizacji

Budynek lub plac szkoły podstawowej w Brzózie, gmina Głowaczów (w zależności od aktualnie
panujących obostrzeń epidemicznych).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba zorganizowanych turniejów 1 turniej zdjęcia, lista uczestników

Liczba kategorii uczestników 4 kategorie wiekowe (dzieci,
młodzież, dorośli oraz OPEN)

zdjęcia, lista uczestników

Liczba uczestników 40 osób zdjęcia, lista uczestników
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Jako stowarzyszenie głównym kierunkiem naszego działania są niżej wymienione punkty, jednak
chcemy się rozwijać i w zeszłym roku zorganizowaliśmy Turniej Piłkarski Ochotniczych Straży
Pożarnych
o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i był
pierwszym tego typem wydarzeniem na terenie Gminy Głowaczów.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Rafał
Rajkowski , który przywitał wszystkich zawodników i kibiców, podziękował druhom za ich pomoc
lokalnym społecznościom.
Statutowe kierunki naszego działania:
1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA I ŚRODOWISKA
PRZED POŻARAMI, KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I ZAGROŻENIAMI EKOLOGICZNYMI LUB INNYMI
MIEJSCOWYMI ZAGROŻENIAMI.
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ
WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, INSTYTUCJAMI I
STOWARZYSZENIAMI ORAZ ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, A TAKŻE INNYMI PODMIOTAMI.
3. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PROWADZONYCH W CZASIE
POŻARÓW,MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZDARZEŃ.
4. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH, EKOLOGICZNYCH I
INNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI.
5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE
PRZECIWPOŻAROWEJ I NINIEJSZEGO STATUTU.
6. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I EKOLOGII, OCHRONY PRZYRODY ORAZ OCHRONY
ZWIERZĄT.
7. POMOC OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.
8. DBANIE O PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OBRONY
CYWILNEJ.
9. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.
10. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ORAZ ICH
PROMOWANIE.
11. PODNOSZENIE WIEDZY W ZAKRESIE SZEROKO ROZUMIANEGO RATOWNICTWA, A W
SZCZEGÓLNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
12. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
14. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI
SPORTÓW POŻARNICZYCH.
15. DZIAŁANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I RATOWNICTWA
DROGOWEGO.
16. UDZIAŁ W POŻARNICZYM I OBRONNYMWYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY.
17. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
19. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU
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ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
20. PROPAGOWANIE I POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT HISTORII GŁOWACZOWA I NAJBLIŻSZEGO
REGIONU.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od początku swojej działalności prowadzimy różne przedsięwzięcia głównie skupiamy się na
bezpieczeństwie ludności, prowadzimy również działania edukacyjne nt pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa a także rozmawiamy z dziećmi młodzieżą szkolną jak ważny jest ruch w życiu
każdego człowieka. Dlatego przykładem tego typu działań jest organizacja Turnieju Piłkarskiego
Ochotniczych Straży Pożarnych o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zależy nam aby
swoją działalność rozszerzyć również na inne dyscypliny sportowe zgodnie z założonymi celami
statutowymi w tym o tenis stołowy. Każda dyscyplina sportowa czy to piłka nożna, tenis stołowy czy
pływanie zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o własne zdrowie i zdrowie
najbliższych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Szkoła w Brzózie udostępni nam stoły do tenisa stołowego i halę sportową. Współpracujemy z
osobami szkolącymi młodzież na terenie Gminy Głowaczów z tenisa stołowego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody rzeczowe, dyplomy 3 500,00    

2. Numeratory piłeczek do tenisa 2 500,00    

3. Obsługa sędziowska, spiker 1 200,00    

4. Wyżywienie uczestników 1 200,00    

5. Koordynator projektu 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 400,00 9 400,00 0,00

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;
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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.
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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