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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 Sprawni jak sportowcy

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-01 Data

zakończenia 2019-06-24

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: Kółko Rolnicze "Dzwonkowianki" w Dzwonku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000645696
adres siedziby: Dzwonek 8, 07-407 Czerwin, poczta: Czerwin

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: bagniazdowscy@gmail.com, telefon: 297614993

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Bożena Gniazdowska, adres e-mail: bagniazdowscy@gmail.com, telefon:
668436676

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie będzie składało się z 3 części:
1 Codzienne ćwiczenia uczestników zadania w dowolnym czasie i miejscu.
2 Jeden raz w tygodniu wspólne ćwiczenia.
3 Turniej sprawnościowy jako podsumowanie zadania.
Przed rozpoczęciem zadania planowane jest spotkanie mieszkańców Dzwonka z lekarzem rodzinnym (pochodzi z naszej
wsi) większości mieszkańców,który przedstawi rolę ruchu na świeżym powietrzu i ćwiczeń fizycznych dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia oraz doradzi osobom zainteresowanym rodzaj ćwiczeń najbardziej dla nich odpowiedni.

Cel realizacji zadania
Główne cele realizacji zadania:
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców naszej wsi w różnych kategoriach wiekowych,
- pogłębienie integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej podczas wspólnych ćwiczeń,
- nabycie umiejętności uprawiania określonych ćwiczeń,
-poprawa stanu zdrowia,
-zapoczątkowanie ruchu na świeżym powietrzu
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Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie realizowane na terenie wsi Dzwonek, na placu przy budynku po szkole podstawowej oraz w budynku.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy wsi Dzwonek (3 pokolenia) oraz osoby zaprzyjażnione z mieszkańcami

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynator zadania-osoba z doświadczeniem w realizacji zadań publicznych
Księgowy zadania- -osoba z doświadczeniem w rozliczaniu zadań publicznych
Członkinie Kółka Rolniczego -osoby doświadczone w przygotowywaniu poczęstunku dla dużej ilości osób

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty zadania publicznego będą trwałe:
- mieszkańcy naszej wsi ( w różnych kategoriach wiekowych) uświadomią sobie znaczenie ćwiczeń fizycznych dla własnego
zdrowia,
- podczas wspólnych ćwiczeń nastąpi pogłębienie integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej
-uczestnicy zadania nabędą umiejętność uprawiania określonych ćwiczeń,
-poprawi się stan zdrowia osób biorących udział w zadaniu
-uczestnicy zasmakują w ruchu na świeżym powietrzu i będą kontynuować ćwiczenia po zakończeniu zadania

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 kijki nordic walking 450,00 zł 450,00 zł 0,00 zł

2 trampoliny fitnes 1 700,00 zł 1 700,00 zł 0,00 zł

3 hulajnogi 750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

4 rolki 750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

5 skakanki 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

6 piłki do nogi 350,00 zł 350,00 zł 0,00 zł

7 nagrody dla uczestników turnieju
sprawnościowego 1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł

8 produkty na poczęstunek na
podsumowanie zdania 3 600,00 zł 3 600,00 zł 0,00 zł

9 koordynator zadania 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

10 księgowy zadania 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

11 przygotowanie poczęstunku na
podsumowanie zdania 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł

Koszty ogółem: 11 900,00 zł 9 500,00 zł 2 400,00 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;
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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.
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