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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: Stowarzyszenie Włościańska, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000512744, Kod pocztowy: 07-221, Poczta: Brańszczyk, Miejscowość: Trzcianka, Ulica: Trzcianka,
Numer posesji: 94, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Brańszczyk, Strona
www: www.stow.wł.pl, Adres e-mail: stow.wloscianska@onet.pl, Numer telefonu: 662008561,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Celina Deluga
 
Adres e-mail: stow.wloscianska@onet.pl Telefon: 
694265605

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego VIII bieg z okazju uchwalenia konstytucji 3-go maja

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2020 Data
zakończenia

21.06.2020

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

VII bieg z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go maja, to ogólno dostępna impreza o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, skierowana zarówno do amatorów biegania, jak i doświadczonych
biegaczy z terenu nie tylko gminy Brańszczyk ale powiatu wyszkowskiego i całego województwa
mazowieckiego i szerzej z całej Polski. To impreza kierowana do małych dzieci , młodzieży jak i osób
dorosłych. Planowane biegi odbywają się na trzech dystansach. Dla najmłodszych , dzieci w wieku
do trzeciej klasy szkoły podstawowej pobiegną na dystansie 228m . Na dystansie 1 km będą mogli
rywalizować dzieci i młodzież w wieku do 8 klasy szkoły podstawowej a bieg główny na dystansie 10
km, jest biegiem otwartym dla wszystkich ( kategoria ocen) . Na pierwszych dwóch dystansach, start
będzie wspólny dla całej grupy biegaczy, natomiast klasyfikacja końcowa będzie prowadzona
oddzielnie dla każdego rocznika, oddzielnie w kategorii chłopców i dziewcząt. Natomiast w biegu
głównym będzie prowadzona jedynie klasyfikacja w grupie mężczyzn i kobiet. Organizacja biegu jest
działaniem z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej realizowanym z myślą
o mieszkańcach gminy Brańszczyk , społeczności lokalnej powiatu wyszkowskiego oraz
województwa mazowieckiego . Bieg przełajowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja wpisuje się w
cel nadrzędny współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi, tj. zaspokajanie potrzeb i
podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie
zrównoważonego rozwoju województwa, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2030, Innowacyjne Mazowsze oraz cel szczegółowy: poprawa jakości życia
mieszkańców Województwa, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych realizowane
poprzez działanie: zwiększanie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie
ogólnym), m.in. w obszarze zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i edukacji.
Cel realizacji zadania.
Głównym celem biegu jest upowszechnianie kultury fizycznej i popularyzacja sportu jako zdrowego
sposobu na życie oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.
Organizacja biegu jako imprezy masowej pozwoli na zainteresowanie sportem lub zwiększenie
zainteresowania u osób, które na co dzień nie uprawiają tej dyscypliny sportu.
Grupa odbiorców zadania: Projekt skierowany jest do wszystkich miłośników sportu biegających
amatorsko, jaki zawodowych biegaczy rywalizujących miedzy sobą w duchu współzawodnictwa
sportowego. Grupa docelowa jest otwarta i niczym nie ograniczona. W organizowanym biegu z
okazji uchwalenia Konstytucji 3-go maja mogą wziąć udział osoby, które dopiero co zaczynają
chodzić albo zaczynają swoja przygodę z bieganiem, poprzez dzieci i młodzież szkolna, po dorosłych,
bez żadnych ograniczeń wiekowych . Potrzeba organizacji tego typu imprezy jest nie tylko wskazana
ale bardzo potrzebna . Z jednej strony jest to podkreślenie bardzo ważnej daty z historii Polski i jej
uczczenie, a z drugiej strony organizowanie tego typu imprez o charakterze sportowym jest wciąż
niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Szacowana liczba zawodników - ok.200 osób.
Miejsce realizacji biegów: biegi zostaną przeprowadzone na terenie miejscowości i gminy
Brańszczyk.
Start do biegu na dystansie 1km i biegu głównego odbędzie się na placu Zespołu Szkół Specjalnych i
w tym samym miejscu będzie meta biegów. Natomiast start do biegu dla najmłodszych odbędzie się
na jednej z ulic Brańszczyka. Bieg główny wiódł będzie ulicami Brańszczyka oraz terenach
nadbużańskich.
Większość prac związanych z organizacja i przeprowadzeniem biegów będą wykonywać
wolontariusze.

Miejsce realizacji
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gmina Brańszczyk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

organizacja zawodów biegowych 100 uczestników
bezpośrednio oraz 500
kibiców

lista startowa , zdjecia

Wzrost zainteresowania mieszkańców
uczestnictwem w różnego rodzaju
aktywności fizycznej m.in. biegami

Podniesienie aktywności
fizycznej społeczności Gminy
Brańszczyk i powiatu
wyszkowskiego. Włączanie
się i udział społeczeństwa
gminy Brańszczyk w
organizacje i udział w
imprezie

lista startowa , zdjecia

Nabycie umiejętności sportowych i
nabranie doświadczenia sportowego.

Poprawa sprawności i
indywidualnych
umiejętności biegowych

zdjecia, ankieta

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

Charakterystyka oferenta

Jako stowarzyszenie działamy od 2014 roku, głownie w obszarze sportu, turystyki , rekreacji pomocy
osobom niepełnosprawnym, nauki i oświaty. Nasze działania ukierunkowane sa na mieszkańców
powiatu wyszkowskiego i województwa mazowieckiego

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie nasze każdego roku organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne a także z obszaru
kultury, aktywizujące dzieci i młodzież do czynnego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
z obszaru osób niepełnosprawnych. W ubiegłych latach były to rajdy rowerowe, rajdy piesze ,
zajęcia z jazdy konnej , podchody leśne, jasełka plenerowe, organizacji czasu wolnego dzieci i
młodzieży. Środki na swoja działalność pozyskujemy od instytucji , samorządów, fundacji i osób
prywatnych, w tym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego . W ostatnim roku
były to projekty: "Kajakiem po Mazowszu" oraz " Jasełka plenerowe" na które otrzymaliśmy
dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby jakie stowarzyszenie będzie wykorzystywało do realizacji zadania to wolontariusze.
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Planujemy , ze przy realizacji zadania udział weźmie 5 wolontariuszy i każdy z nich przepracuje około
10 godzin . Bedzie to pomoc podczas przygotowania tras oraz organizacji i przeprowadzenia
zawodów .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Linia startu elektroniczny pomiar czasu 2900,0    

2. posiłek regeneracyjny 1700,0    

3. medale, puchary, nagrody 1400,0    

4. koszty sędziowania 600,0    

5. pakiet startowy 1300,0    

6. napoje chłodzące 400,0    

7. koszty administracyjne i promocyjne (
materiały , księgowa)

1000,0    

8. koszt koordynatora 500,0    

9. art. przemysłowe 1000,0    

10. obsługa medyczna 400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11200,0 10000,0 1200,0

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)

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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