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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Organizacja Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar
Wójta Gminy Wolanów

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-09-06 Data

zakończenia 2019-11-06

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: GMINNY KLUB SPORTOWY " JAGUAR" w WOLANOWIE
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000127180
adres siedziby: Radomska 20, 26-625 Wolanów, poczta: Wolanów

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: ryszardkosiec@o2.pl, telefon: 692010664

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marcin Ciężkowski, adres e-mail: ciezkowski@poczta.onet.pl, telefon:
505040445
Ryszard Kosiec, adres e-mail: ryszardkosiec@o2.pl, telefon: 692010664

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Turniej piłki siatkowej ma na celu wspieranie rozwoju integracji społeczności województwa mazowieckiego wokół
aktywnych form wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej. Turniej ma na celu integrację zawodników
oraz kibiców wokół kulturalnego kibicowania jak również zachęcić mieszkańców, w tym dzieci i młodzież do uczestnictwa
w sekcjach klubowych oraz budować wzajemne relacje, oparte na zasadach fair play jak również kulturalnego
dopingu.Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów będzie organizowany po raz 16.
Impreza sportowa zostanie przeprowadzona na hali sportowej przy PSP w Wolanowie, gdzie znajdują się 3 boiska do piłki
siatkowej z 6 szatniami i łazienkami. Projekt skierowany jest do wszystkich tych, którzy czynnie jak i amatorsko grają w
piłkę siatkową oraz do tych, którzy chcą identyfikować się z zawodnikami i im kibicować. Tym samym grupa docelowa jest
otwarta, a reprezentacje będą oparte o mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów z województwa mazowieckiego
zgodnie z przyjętym regulaminem wojewódzkiego turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów.
Potrzeba organizacji tego typu imprez jest bardzo duża ponieważ zainteresowanie piłką siatkową na naszym terenie jest
ogromne a tego typu Turniejów jest mało. Zakładana ilość osób biorących udział w/w Turnieju to około 300 osób w tym
przewidywana liczba zawodników to 12 drużyn po 12 zawodników to nam daje 144 . Projekt zaplanowano na dzień 06. 10.
2019 r jako jednodniowy turniej piłki siatkowej dla mieszkańców Mazowsza.
W ramach wkładu osobowego i rzeczowego GKS "JAGUAR" w Wolanowie zapewni : 6 sędziów do liczenia punktów i
prowadzenia uproszczonego protokołu meczowego,3 komplety słupków wraz z siatkami,piłki do rozgrzewki i meczowe na
każdy sektor, nagłośnienie wraz z obsługą oraz przygotuje obiekt do gry.

Cel realizacji zadania
Zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Mazowsza.
Popularyzacja piłki siatkowej wśród dorosłych i młodzieży.
Integracja młodzieży i dorosłych z ternu Mazowsza.
Podnoszenie umiejętności technicznych i taktycznych.

Miejsce realizacji zadania
Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów zostanie zorganizowany na hali sportowej
w PSP w Wolanowie ul. Kolejowa 29 26-625 Wolanów

Grupa odbiorców zadania
Projekt skierowany jest do wszystkich tych, którzy czynnie jak i amatorsko grają w piłkę siatkową oraz do tych, którzy chcą
identyfikować się z zawodnikami i im kibicować. Tym samym grupa docelowa jest otwarta, a reprezentacje będą oparte o
mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów z województwa mazowieckiego.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
GKS"JAGUAR" w Wolanowie zapewni: 6 sędziów do obsługi tablic punktowych oraz prowadzenia uproszczonego
protokołu meczowego,piłki do rozgrzewki i meczowe na każdy sektor, nagłośnie wraz z obsługą oraz przygotuje obiekt do
gry.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Integracja mieszkańców w zakresie współuczestnictwa w zadaniu.
Wzrost zainteresowania mieszkańców uczestnictwem w sekcji piłki siatkowej w GKS "JAGUAR" w Wolanowie
Promocja gminy Wolanów
Doposażenie sekcji piłki siatkowej w piłki do siatkówki pozwali nam na prowadzenie zajęć w sposób bardziej aktywny i
ćwiczenie piłkami takimi jak podczas meczu oficjalnego. Mamy nadzieję, że doposażenie sekcji zwiększy się ilość
trenujących i będziemy mogli rozwijać i krzewić piłkę siatkową w śród dzieci i młodzieży.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Puchary dla 4 najlepszych drużyn( 4 x
75 zł) 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

2 Medale 36 x 8 zł 288,00 zł 288,00 zł 0,00 zł
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3 Statuetki wyróżnienia indywidualne 6
x 50 zł 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

4 Dyplomy 12 x 1 zł 12,00 zł 12,00 zł 0,00 zł

5 Nagrody- piłki dla 12 drużyn x 130 zł 1 560,00 zł 1 560,00 zł 0,00 zł

6 Woda,posiłek regeneracyjny dla
uczestników 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

7 Obsługa sędziowska 6 x 250 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

8 Obsługa techniczna 3 x 500 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

9 Doposażenie sekcji piłki siatkowej w
piłki meczowe 8 x 230 zł 1 840,00 zł 1 840,00 zł 0,00 zł

10 Wolontariat 6 x 200 zł 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł

Koszty ogółem: 11 000,00 zł 9 800,00 zł 1 200,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


