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

"RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY
SOMIANKA"

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2019-09-30

Data
zakończenia

2019-12-20

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: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Nasza Gmina Somianka"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000419479
adres siedziby: nie dotyczy,16 B, 07-203 Somianka-Parcele, poczta: Somianka
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: naszagminasomianka@somianka.pl, telefon: (29) 741-8790 wew. 54, numer faksu: (29) 741 87 14, strona internetowa: nie
dotyczy
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Monika Teresa Kluczek, adres e-mail: wola.mystkowska@wp.pl, telefon:
(29)7418322, numer faksu: (29)7418322, strona internetowa: nie
dotyczy

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
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży jest istotnym elementem ogólnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.
Odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych spoczywa na osobach dorosłych, tworzących najbliższe środowisko
społeczne dzieci: rodzicach, nauczycielach, trenerach. Niewystarczająca ilość ruchu i brak aktywności fizycznej sprzyja
powstawaniu najróżniejszych schorzeń, z otyłością na czele. Dlatego promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do
treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy, to priorytet w ramach zadania publicznego pod nazwą
„RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY SOMIANKA”. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Nasza Gmina Somianka” w dniu 1 grudnia 2019 roku zorganizuje w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława
Skalskiego w Woli Mystkowskiej turniej tenisa stołowego. Pomysł narodził się z myślą o dzieciach i o tym, że coraz więcej
czasu i uwagi poświęcają one grom komputerowym i Internetowi. Pragniemy oderwać je na chwilę od tego rodzaju
rozrywek, by pokazać, że aktywnie czas spędzony z grupą rówieśników może być lepszą zabawą! Chcemy nauczyć
uczestników zabawy fair play, zainspirować je do aktywnego wypoczynku, a także wpoić możliwość owocnej współpracy
między rówieśnikami i współzawodnictwa, jest to również doskonała okazja do wspierania integracji mieszkańców Gminy
Somianka i jej promocji. Udział w projekcie będzie też alternatywą spędzania w bezpieczny i atrakcyjny sposób czasu
wolnego bez używek i nałogów. Turniej tenisa stołowego dodatkowo będzie wzbogacony o elementy sportowej
rywalizacji, a także elementy wypoczynku i refleksji – poczęstunek, pozwalające na integrację wszystkich uczestników.
Chcemy, aby było to święto wszystkich ludzi, którzy tworzą sport w naszej gminie.
W ramach działań dotyczących realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
I – Działania organizatora
a) powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizacje projektu – 2 osoby. Przydział funkcji i zadań.
b) przygotowanie materiałów technicznych dotyczących realizacji projektu. Opracowanie dokumentacji.
c) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej i przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania.
II – Promocja
a) projektowanie oraz przygotowanie plakatów zawierających logotypy Mazowsza.
b) umieszczenie informacji o organizacji turnieju w szkołach, w świetlicach w okolicznych miejscowościach oraz na tablicy
ogłoszeń u sołtysów, na stronie internetowej szkół i Gminy Somianka, w prasie, portalach społecznościowych.
c) będziemy otwarci na wszelką współpracę mogącą pomóc nam w promocji projektu.
III – Nabór uczestników
a) stworzenie regulaminu, który będzie określał zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności kryteria
kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników/uczestniczek.
b) opracowanie formularza zgłoszenia. Zgłoszenia będą przyjmowane przez telefon, Internet lub osobiście w siedzibie
stowarzyszenia lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej.
c) Informacja na temat zgłoszeń będzie dostępna na stronie szkoły, na tablicy ogłoszeń w okolicznych świetlicach, prasie
lokalnej, portalach społecznościowych itp.
d) przeprowadzenie rekrutacji i przekazanie informacji o wynikach rekrutacji.
IV – Realizacja zadania publicznego zgodnie z opisem w ofercie.
a) przeprowadzenie „RODZINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY SOMIANKA”.
b) zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów
Zwycięzcom turnieju zostaną wręczone nagrody zgodnie z opisem w ofercie – (4 kategorie x 2 mężczyźni/kobiety x 3
miejsca),
I kategoria: 8-11 lat,
II kategoria:12-16 lat,
III kategoria: 17-25 lat,
IV kategoria: 26-55 + lat
c) zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć.
- Zakup stołu tenisowego,
- Zakup 10 kompletów piłeczek do tenisa stołowego.
- Zakup 20 kompletów rakietek do tenisa stołowego.
- Zakup zestawu artykułów papierniczych, tonerów, tuszu i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania i
promocji.
d) organizacja poczęstunku.
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- zakup produktów spożywczych na poczęstunek dla uczestników projektu. W celu organizacja poczęstunku zakupimy i
pozyskamy od zaprzyjaźnionych firm i sponsorów artykuły spożywcze, z
których zostanie przygotowany poczęstunek dla uczestników projektu.
- przygotowanie i wydanie poczęstunku dla uczestników projektu.
V – Zakończenie i ewaluacja
a) podsumowanie projektu zostanie przeprowadzone w formie końcowego sprawozdania.
Cel realizacji zadania
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez udział w turnieju tenisa
stołowego.
2. Podniesienie poziomu aktywności ruchowej poprzez organizację turnieju tenisa stołowego.
3. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego.
4. Rozwój edukacyjny i fizyczny realizowany poprzez organizację zajęć przygotowujących do turnieju tenisa stołowego.
5. Promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy fair
play.
6. Stworzenie uczniom alternatywnej oferty spędzania czasu wolnego.
7. Integracja mieszkańców Gminy Somianka.
8. Przywrócenie zwyczaju spędzania czasu w grupie osób w różnym wieku.
Miejsce realizacji zadania
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasza Gmina Somianka” w dniu 1 grudnia 2019 roku zorganizuje w Szkole
Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej turniej tenisa stołowego. Szkoła w Woli
Mystkowskiej posiada doskonałą bazę lokalową do organizacji takiego przedsięwzięcia. W listopadzie 2014 roku oddano
do użytku halę sportową, która stała się swoistym centrum kulturalnym.
Grupa odbiorców zadania
Beneficjenci projektu to mieszkańcy powiatu wyszkowskiego i powiatu pułtuskiego w tym uczniowie Szkoły Podstawowej
im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej, młodzież, rodzice i inni mieszkańcy z terenu Gminy
Somianka. Wiek beneficjentów od 8 r. ż. do 55 + . Uczestnicy każdego z turnieju będą podzieleni na 4 kategorie wiekowe
zarówno w grupie męskiej i żeńskiej: I kategoria: 8-11 lat, II kategoria:12-16 lat, III kategoria: 17-25 lat, IV kategoria: 26-55
+ lat. Do turnieju może przystąpić dowolna ilość uczestników. Przewidywana liczba uczestników i uczestniczek zadania
publicznego wynosi ok. 300 osób. W ramach organizacji rekrutacji do projektu zostanie stworzony regulamin, który będzie
określał zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania
zgłoszeń uczestników/uczestniczek. Rekrutacja odbędzie się na zasadzie równych szans. Każdy chętny będzie miał
możliwość uczestniczenia w projekcie oraz przystąpienia do projektu w trakcie jego trwania. Warunkiem przystąpienia do
projektu będzie złożenie wypełnionego zgłoszenia będącego deklaracją udziału w projekcie. Komisja rekrutacyjna dokona
wyboru uczestników spośród uczestników uprawnionych, którzy spełnią ustalone kryteria. W wyniku przeprowadzenia
rekrutacji powstanie lista uczestników w każdej kategorii poszczególnego turnieju.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, koszty wyposażenia i promocji będą po stronie
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Nasza Gmina Somianka”.
• Koordynator projektu (wolontariat) - osoba doświadczona przy realizacji projektów dofinansowanych zarówno ze
środków unijnych jak i krajowych. Doświadczenie przy realizacji projektów twardych i miękkich. Zrealizowała zarówno
projekty szkoleniowe, edukacyjne, infrastrukturalne.
• Obsługa księgowo - administracyjna (wolontariat) osoba posiada duże doświadczenie w obsłudze księgowo –
administracyjnej projektów unijnych i krajowych.
• Plakaty – opracowanie i druk oraz rozplakatowanie - Stowarzyszenie dysponuje osobami doświadczonymi przy
opracowywaniu materiałów promocyjnych przy realizacji projektów.
• Koszty obsługi zadania publicznego – przygotowanie poczęstunku po stronie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Nasza Gmina Somianka”. Poczęstunek przygotują osoby doświadczone z odpowiednimi kwalifikacjami - 2 osoby.
• Koszt y obsługi zadania publicznego – (wolontariat) bezpośredni nadzór i praca podczas turnieju - 5 nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Woli Mystkowskiej.
• Koszty realizacji zajęć przygotowujących do Święta Sportu dla uczestników projektu (zajęcia doskonalące naukę gry w
tenisa stołowego 10 godz. ) będą po stronie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Nasza Gmina Somianka”.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0b87-88a9-7d43

Rezultaty twarde:
- zakup stołu do tenisa stołowego,
- zakup piłeczek tenisowych,
- zakup rakietek do tenisa stołowego,
- zakup artykułów papierniczych, tonerów, tuszu i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania i promocji.
- zakup nagród rzeczowych w ramach turnieju (4 kategorie x 2 – mężczyźni/kobiety x 3 miejsca),
- 300 osób uczestniczyło w Święcie Sportu, w trakcie którego udoskonaliły swoje umiejętności gry w tenisa
stołowego,uzyskało wiedzę na temat jak w bezpieczny i atrakcyjny sposób spędzać czas wolny bez używek i nałogów,
Rezultaty miękkie:
- pobudzenie rozwoju ogólnego uczestników zadania publicznego, zwłaszcza orientacji przestrzennej, myślenia
analitycznego i rozwiązywania problemów,
- rozwój inteligencji beneficjentów, jednocześnie zwiększając ich sprawność fizyczną,
- poprawa relacji społecznych,
- integracja społeczności lokalnej,
- zwiększenie aktywności ruchowej uczestników projektu poprzez organizację turnieju,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- stworzenie uczniom alternatywnej oferty spędzania czasu wolnego,
- rozbudzanie pasji i zainteresowań, motywowanie do samorealizacji.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Zakup nagród, medali i pucharów dla
zwycięzców turnieju tenisa
stołowego.

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

2

Zakup stołu go gry w tenisa

1 500,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

3

Zakup 10 paczek piłeczek do gry w
tenisa

100,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

4

Zakup 20 kompletów rakietek do
tenisa stołowego

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

5

Zakup zestawu artykułów
papierniczych, tonerów, tuszu i
innych materiałów niezbędnych do
realizacji zadania i promocji.

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

6

Organizacja poczęstunku - zakup
produktów spożywczych.

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

7

Koszty obsługi zadania publicznego, w
tym koszty administracyjne po
Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Nasza Gmina
Somianka”
1) Koordynator projektu (wolontariat)
2) Obsługa księgowa (wolontariat )

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł
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8

Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po stronie
Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Nasza Gmina
Somianka”
1) Plakaty – opracowanie i druk oraz
rozplakatowanie
2 osoby x 100 zł brutto

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

9

Koszty obsługi zadania publicznego –
przygotowanie i wydanie
poczęstunku po
stronie Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego
„Nasza Gmina Somianka”
1) 2 osoby x 100 zł brutto

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

10

Koszty realizacji zajęć
przygotowujących do Turnieju Tenisa
Stołowego dla uczestników projektu
(zajęcia doskonalące naukę gry w
tenisa
stołowego 20 godz. ) będą po stronie
Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Nasza Gmina
Somianka”.
1) 1 osoba (1 godzina zajęć = 30 zł
brutto x 10 godz. zajęć = 300,00 zł
brutto)

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

11

Koszty obsługi zadania publicznego –
(wolontariat) bezpośredni nadzór i
praca podczas turnieju - 5 nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Woli
Mystkowskiej.

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

8 400,00 zł

6 600,00 zł

1 800,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
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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