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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 Trening czyni mistrza.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-07-01 Data

zakończenia 2019-09-25

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: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000143751
adres siedziby: Dobrut 54, 26-505 Dobrut, poczta: Orońsko

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: mbilski84@gmail.com, telefon: 692 362 765, numer faksu:
---, strona internetowa: ---

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Aleksy Sasin, adres e-mail: mbilski84@gmail.com, telefon: 692 362 765,
numer faksu: ---, strona internetowa: ---

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
Przygotowanie, treningi, uzupełnienie wiedzy przed zawodami drużyny z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dobrucie do zawodów pożarniczych, mających już swoją tradycję i powtarzalną formułę. W ramach treningów odbędą się
ćwiczenia w dwóch konkurencjach. Poszczególne konkurencje to: ćwiczenie bojowe, oraz bieg sztafetowy. Precyzuje je
międzynarodowy regulamin zawodów CTIF. Treningi wymagają ogromnego zaangażowania fizycznego oraz niezbędne jest
zapoznaniem się ze sprzętem, jego prawidłowego nazewnictwa jak i zasad użytkowania. Regulamin jak i same konkrecje są
tak przemyślane iż zdobyte umiejętności będą wykorzystywane przez strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Przewidujemy około 10-15 spotkań.
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Cel realizacji zadania
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i jej różnorodnych form rywalizacji sportowej
2. Popularyzacja ruchu strażackiego, wolontariatu.
3. Popularyzacja rodzinnej aktywności społecznej.
4. Aktywny wypoczynek osób o ogromnym wachlarzu wiekowym.
5. Integracja lokalnej społeczności
6. Dobra zabawa w atmosferze czystej, sportowej rywalizacji oraz patriotyzmu.
7. Doskonalenie sprawności, wiedzy niezbędnej w działaniach ratowniczych.

Miejsce realizacji zadania
Stadion klubu piłkarskiego GKS Oronka Orońsko, ul Brandta 43, 26-505 Orońsko, oraz teren przyległy do strażnicy jak i sam
obiekt OSP Dobrut 54 26-505 Orońsko

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy z miejscowości Dobrut, Śniadków, Wałsnów, Tomaszów, Orońsko jaki innych miejscowości powiatu
szydłowieckiego. Do zawodów będzie się przygotowywać drużyna w przedziale wiekowym 16-65 lat. Planowana liczba
osób, bezpośrednich odbiorców przygotowań, treningów wyniesie od 10 do 35 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
Opiekun, Naczelnik OSP dh. Bilski Łukasz
Wieloletni trener drużyn seniorów dh. Gawor Michał
Sędziowie zawodów sportowo pożarniczych z akredytacja sędziowską CTIF mł. bryg. Cezary Wanat (Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu) oraz st. ogniomistrz Aleksy Sasin (ratownik JRG
Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu).
Wkład rzeczowy:
W celu zapewnienia prawidłowego a i skutecznego treningu przewidziano wykorzystanie wkładu rzeczowego w skład,
którego wchodzi:
1. Sprzęt pożarniczy (motopompa, odcinki wężowe tłoczne W75, W52, węże ssawne 110, smok ssawny, klucze do
nasad, prądownice, rozdzielacze, basen rozkładany brezentowy, pasy bojowe, hełmy, itd.)
2. Infrastruktura gastronomiczna; czajniki, termosy, lodówka, etc. potrzebne do podania ciepłego posiłku oraz
napojów orzeźwiających dla uczestników.
3. Stoły, ławki do odpoczynku i pożywienia się.
4. Samochód ratowniczo-gaśniczego na którym w/w asortyment się znajduje i zarazem wykorzystany będzie do
przetransportowania sprzętu na miejsce zbiórek, ćwiczeń.
5. Paliwo służące do napędu motopompy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Stworzenie odpowiednich warunków i możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu i organizowania tego wolnego
czasu, zaangażuje całe rodziny we wspólne przygotowania, treningi i zabawę. Sportowy charakter przedsięwzięcia będzie
bodźcem ku aktywności fizycznej oraz zachęci do doskonalenia formy i nabytych umiejętności sportowych oraz wiedzy
praktycznej. Stanie się okazją do przedstawienia ale i udziałem w jakże innych konkurencji sportowych od tych znanych i
powszechnie rozgrywanych na szkolnych boiskach. W rezultacie poprawi umiejętności współpracy w zespole, pogłębi
więzi rodzinne i międzypokoleniowe, posłuży integracji nie tylko uczestników ale także mieszkańców całej Gminy Orońsko
oraz będzie przeciwdziałać patologii i agresji przez danie możliwości młodym ludziom do aktywnego i konstruktywnego
spędzania czasu. Będzie promować OSP, pomoże w zdobywaniu kolejnych chętnych do służby w OSP.

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 Zakup medali, dyplomów i pucharów
dla drużyn 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
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2 Zakup pamiątkowych koszulek dla
wszystkich członków drużyn 1 750,00 zł 1 750,00 zł 0,00 zł

3 Druk ulotek 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

4 Druk plakatów 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

5 Wyżywienie + napoje 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 Zakup nagród rzeczowych dla
każdego członka drużyny 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł

7 Wynajem obiektu do treningów 1 300,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł

8
trener + materiały w postaci paliwa

napędowego do motopomp
strażackich oraz sprzęt

650,00 zł 0,00 zł 650,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 9 350,00 zł 650,00 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.
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