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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: KLUB SPORTOWY POGOŃWISKITKI, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego : 33, Kod
pocztowy: 96-315, Poczta:WISKITKI, Miejscowość:WISKITKI, Ulica: ZAGRÓDŹ, Numer posesji: 61,
Województwo:mazowieckie, Powiat: żyrardowski, Gmina:Wiskitki, Strona www: , Adres e-mail:
pogonwiskitki@wp.pl, Numer telefonu: 889711969,
 
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)

Kamil Michalczyk
 
Adres e-mail: kamilm87@tlen.pl Telefon: 889711969

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej "WISKITKI CUP"
2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2021 Data
zakończenia

29.07.2021

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

Szybki rozwój cywilizacyjny oprócz niewątpliwych zalet niesie ze sobą wiele zagrożeń, w
szczególności dla dzieci i młodzieży. W dzisiejszych czasach możemy zauważyć, że dzieci i młodzież
coraz więcej czasu spędzają siedząc przy komputerze lub telewizorze, co wpływa negatywnie na ich
aktywność fizyczną. Jednym ze sposobów unikania i zapobiegania takim zachowaniom jest
atrakcyjne zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży. Ciekawą alternatywą dla rozrywek, jakie
proponują media( Internet, telewizja) jest angażowanie dzieci i młodzieży w aktywne uprawianie
sportu. Piłka nożna jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych, uprawianą przez miliony
ludzi w Polsce i na świecie. Potwierdzają to zajęcia szkolne z wychowania fizycznego gdzie widać
duże zainteresowanie piłką nożną dzieci i młodzieży, co sprawia, że organizowanie zajęć piłkarskich
staje się zasadne i potrzebne.

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego,
motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i
zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w
pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie życia dorosłego. Sprzyja
to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka
przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności. Liczne badania naukowe
potwierdzają wpływ aktywności fizycznej na ograniczenie występowania tzw. chorób
cywilizacyjnych: otyłości, cukrzycy, czy chorób układu krążenia. Ponadto aktywność fizyczna ma
również znaczenie dla wzmacniania zdrowia psychicznego. Osoby uprawiające sport mają m.in.
wyższe poczucie własnej wartości, mniej się stresują oraz mają lepsze relacje społeczne. Szczególnie
istotną rolę aktywność fizyczna odgrywa również w kształtowaniu stylu życia oraz nawyków
zdrowotnych młodych ludzi, wpływając na ich dobre samopoczucie oraz będąc inwestycją w
przyszłe zdrowie.

Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na
reprezentatywnej grupie uczniów1 wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń
WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej – zalecany poziom aktywności fizycznej (co
najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym
zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8%
chłopców, 18,6% dziewcząt).

Wraz ze spadkiem poziomu uczestnictwa w aktywnościach rozwijających młodzież fizycznie
postępuje spadek sprawności fizycznej młodych Polaków. Zjawisko to odzwierciedlają wyniki badań
przeprowadzanych cyklicznie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie od 1979 r.2
Obrazują one spadek sprawności dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej oraz w zakresie każdej
badanej sprawności motorycznej, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, i to pomimo
utrzymującej się tendencji do zwiększania się wysokości ciała u obu płci. W latach 1999-2009
pogorszenie wyników dotyczyło sześciu spośród dziewięciu prób, regres w największym stopniu
dotyczył gibkości, wytrzymałości i siły, w mniejszym stopniu szybkości biegowej.

W związku z powyższym Klub Sportowy Pogoń Wiskitki od wielu lat podejmuje działania mające na
celu upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. W szczególności pragniemy
zaktywizować osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, które maja utrudniony dostęp do oferty
sportowej w miastach. Do udziału w turnieju będziemy chcieli zachęcić w szczególności osoby, które
nie uczęszczają na zajęcia piłkarskie do klubów sportowych zamieszkujące w województwie
mazowieckim (powiat żyrardowski, grodziski, sochaczewski czy warszawski zachodni). Dzięki temu
zmniejszymy różnicę między stopniem zaawansowania technicznego drużyn i zawodników, co
często zniechęca społeczność do dalszego udziału w zajęciach sportowych i aktywności fizycznej.
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Realizacja zadania ma na celu zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania
sportu (w szczególności piłki nożnej) i udziału w zajęciach piłkarskich organizowanych przez Klub.

Realizacja zadania przyczyni się do:
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
- przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu
oraz zjawiskom patologii społecznej,
- niwelowaniu różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach
społecznych,
- promowania prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

W ramach realizacji zadania zaplanowano organizację 1-dniowego turnieju piłkarskiego w dwóch
kategoriach wiekowych (2007-2009 oraz 2010-2013) w którym weźmie udział maksymalnie po 16
zespołów 5-osobowych, podzielonych na 4 grupy. Mecze rozgrywane będą równolegle na 4
boiskach piłkarskich. Nabór drużyn do udziału w turnieju piłkarskim odbędzie się poprzez
udostępnienie informacji w internecie, tablicach ogłoszeniowych i zbieraniu zgłoszeń drużyn max. w
terminie 3 tygodnie przed organizacją turnieju sportowego, tak aby ustalić dokładną liczbę nagród
przewidzianych do zakupu.

Formuła turnieju:
- faza grupowa – 4 drużyny- każda drużyna rozegra 3 mecze w systemie „każdy z każdym” (24
mecze);
- ćwierćfinały – po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup (8 meczy);
- półfinały – zwycięzcy ćwierćfinałów (4 mecze);
- mecz o 3 miejsce – przegrani z półfinałów (2 mecze);
- finał – zwycięzcy półfinałów (2 mecze).
Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych zaplanowano rozegranie 80 meczy piłkarskich (po 10
minut każdy), w których udział weźmie min. 160 zawodników.

Nagrody:
- puchary dla drużyn z miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej (2x 3 szt.),
- medale dla drużyn z miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej (2 x 15 szt.)
- puchary za udział w turnieju dla pozostałych drużyn (2x 13szt.),
- nagroda dla najlepszego strzelca w każdej kategorii wiekowej (2 x 1 szt.),
- nagroda dla najlepszego bramkarza w każdej kategorii wiekowej (2 x 1 szt.),
- nagroda dla najlepszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej (2 x 1 szt.),
- piłka dla każdej drużyny (32 szt.),

Obsługa turnieju:
- obsługa sędziowska (4 osoby, które ukończyły kurs sędziowski Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej, posiadające kilkuletnie doświadczenie w sędziowaniu meczy ligowych w ramach rozgrywek
piłkarskich organizowanych przez MZPN)
- opieka medyczna ( 1 osoba - ratownik medyczny z uprawnieniami w zakresie ratownictwa
medycznego)

Promocja zadania:
W ramach promocji zadania zaplanowano opracowanie plakatów informacyjnych (20 szt.A3)
udostępnionych na tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy Wiskitki, promocję zadania na
stronie internetowej Klubu i Gminy Wiskitki, zakup 2 masztów promocyjnych, 2 band reklamowych
oraz 1 baneru reklamowego.
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Zaplanowano również dodatkowe atrakcje dla dzieci biorących udział w turnieju oraz wszystkich
osób uczestniczących w imprezie:
- dmuchane zjeżdzalnie,
- konkursy piłkarskie,
- poczęstunek,
- strefa relaksu.

Miejsce realizacji

Stadion piłkarski w Wiskitkach ul. Zagródź 61, 96-315 Wiskitki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba drużyn biorąca udział w turnieju 32 Wskaźnik monitorowany
będzie na podstawie tabel
końcowych

Liczba uczestników biorących udział w
turnieju

160 Wskaźnik monitorowany
będzie na podstawie list
zgłoszeniowych drużyn

Liczba rozegranych meczy 80 Wskaźnik monitorowany
będzie na podstawie tabel z
wynikami

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

Charakterystyka oferenta

Początki istnienia Klubu według relacji mieszkańców sięgają lat 70 – tych XX wieku. Niestety nie
zachowały się żadne dokumenty o Klubie z tamtego okresu. Wiadomo, że do 1999 roku Klub
występował w różnych klasach rozgrywkowych Skierniewickiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast od
2000 roku Klub występuje w rozgrywkach ligowych oraz rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym, organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Celem Klubu Sportowego
Pogoń Wiskitki jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Naszym priorytetowym celem jest zachęcanie jak największej liczby mieszkańców Gminy Wiskitki, w
szczególności dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach oraz turniejach organizowanych przez
Klub. W chwili obecnej zajęcia piłkarskie prowadzone są dla dzieci w grupach: - rocznik 2007-2009,
rocznik 2010 - 2013 oraz 'Piłkarskie Przedszkole". Łączna liczba dzieci uczęszczających na zajęcia
piłkarskie wynosi ponad 70 osób. Organizujemy również cykliczne turnieje piłkarskie dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Wiskitki tj. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej „POGOŃ CUP” organizowany
od 2014 roku oraz coroczny turniej piłkarski z okazji dnia dziecka.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub Sportowy Pogoń Wiskitki (wcześniej Klub Sportowy OREMUS-POGOŃWiskitki) od 15 lat
realizuje działania statutowe przy pomocy dotacji udzielanej przez Gminę Wiskitki w ramach
konkursów dla organizacji pozarządowych. Na podstawie pozytywnego zatwierdzenia sprawozdań
końcowych z wykonania powierzonych zadań można stwierdzić, iż współpraca pomiędzy Klubem
Sportowym Pogoń Wiskitki a Gminą Wiskitki przebiega bardzo dobrze. Klub przy współpracy z
Gminą Wiskitki w 2014r. zorganizował Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wiskitki dla seniorów,
natomiast od 2015r. organizuje coroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej „POGOŃ CUP” dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Wiskitki oraz turniej sportowy z okazji dnia dziecka. Klub Sportowy Pogoń
Wiskitki w 2015 i 2017 roku pozyskał dofinansowanie w ramach "małych grantów" Lokalnej Grupy
Działania "Kraina Rawki" na zakup 2 szt bramek przenośnych 5x2 oraz budowę 2 szt piłkochwytów
na stadion piłkarski w Wiskitkach. Oba projekty zostały prawidłowo rozliczone i zakończone. Klub w
2018r. pozyskał na zadanie z zakresu upowszechniania w województwie mazowieckim sportu w
środowiskach: szkolnym i wiejskim dotację w wysokości 3 tys zł. z Urzędu Marszałkowskiego w
Warszawie. Dotacja została rozliczona prawidłowo. W 2019r. Klub pozyskał 9 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na organizację II Amatorskiej Ligi Piłkarskiej
"POGOŃ CUP" - cyklu 5 turniejów dla dzieci z terenów wiejskich. Dotacja została rozliczona
prawidłowo. W 2019r. Klub pozyskał również dotację w ramach programu "KLUB" w wysokości 10
tys. zł. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Trenerzy piłki nożnej (3 osoby) posiadają wykształcenie wyższe – absolwenci Wyższej Szkoły Kultury
Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku
wychowanie fizyczne, uprawnienia zawodowe – instruktorzy piłki nożnej oraz licencja UEFA C
umożliwiająca prowadzenie zajęć piłkarskich w grupach dzieci i młodzieży (stale uczestniczy w
szkoleniach i kursokonferencjach trenerów piłki nożnej organizowanych przez MZPN). Osoby z
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć piłkarskich, organizacji turniejów oraz zajęć ruchowych dla
dzieci i młodzieży.
Członek Klubu (1 osoba) odpowiedzialna za dokumentację księgową zadania oraz rozliczenie
zadania. Osoba z doświadczeniem zawodowym w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji ze środków
krajowych i europejskich, co gwarantuje rzetelną i prawidłową realizację zadania oraz jego końcowe
rozliczenie. Posiada wieloletnie doświadczeniu w prowadzeniu spraw administracyjnych oraz
obsługi księgowej (sporządzanie ofert, sprawozdań częściowych i końcowych w ramach konkursów
dla organizacji pozarządowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie deklaracji
CIT, PIT, obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych). Członkowie Klubu (2 osoby) - osoby
pomagające w organizacji imprezy.
Sędziowie – 2 osoby, które ukończyły kurs sędziowski Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej,
posiadające kilkuletnie doświadczenie w sędziowaniu meczy ligowych w ramach rozgrywek
piłkarskich organizowanych przez MZPN.
Opieka medyczna - (1 osoba) ratownik medyczny z uprawnieniami w zakresie ratownictwa
medycznego. Wykazane zasoby kadrowe gwarantują prawidłową i rzetelną realizację zadania.
Dotychczasowe doświadczenie gwarantuje prawidłową obsługę zadania, zarówno od strony
administracyjnej, jak i księgowej. Zadanie realizowane zostanie przy wykorzystaniu obiektów
sportowych należących do Gminy Wiskitki - boisko piłkarskie z którego Klub korzysta nieodpłatnie.

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

1. zakup pucharów (32 szt. x 93,75 zł) 3000,0    

2. zakup medali (30 szt. x 10,00 zł ) 300,0    

3. zakup piłek dla każdej drużyny (32 szt.
x 62,50 zł)

2000,0    

4. zakup nagród indywidualnych (6 szt x
100 zł)

600,0    

5. promocja ( 20 szt. A3 plakaty
informacyjne, 1 szt. baner reklamowy,
2 szt. bandy reklamowe, 2 szt. flag
reklamowych)

1000,0    

6. wynagrodzenie sędziów (4 x 300 zł) 1200,0    

7. wynagrodzenie opieki medycznej (1 x
500 zł)

500,0    

8. zakup namiotu do organizacji biura
zawodów (1x1000 zl)

1000,0    

9. zakup chorągiewek narożnych do
oznaczenia boiska (1 kpl x 400 zł)

400,0    

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 - 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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