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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Opolu, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000195547, Kod pocztowy: 08-103, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Nowe Opole, Ulica:
Spacerowa, Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce,
Strona www: , Adres e-mail: leszek.karpikstraznoweopole@wp.pl, Numer telefonu: 696043147,
 
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)

Leszek Karpik
 
Adres e-mail: leszek.karpikstraznoweopole@wp.pl 
Telefon: 696043147

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Nowe Opole na 102! Zawody sportowo - pożarnicze dla
Młodzieżowyh Drużyn Pożarniczych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.06.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

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

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu zawodów sportowo - pożarniczych dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody zostaną przeprowadzone dla drużyn z terenu Gminy
Siedlce. Sport pożarniczy ma bardzo długa tradycję na terenie Polski i województwa mazowieckiego.
Od wielu lat pozwala na rywalizację i aktywne spędzanie czasu. Projekt ma na celu wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promocję sportu pożarniczego, szczególnie wśród
młodzieży - mieszkańców Województwa Mazowieckiego z terenu Gminy Siedlce. Duch rywalizacji
pozwoli młodym uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności. Zawody odbędą się 28.06.2020 roku w
miejscowości Nowe Opole, będzie w nich uczestniczyć 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z
terenu Gminy Siedlce. Zawody odbędą się w 2 kategoriach - chłopców i dziewcząt. Sędziowaniem i
zabezpieczeniem medycznym imprezy zajmą się wolontariusze z Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Siedlce. Teren udostępni Wójt Gminy Siedlce. Zachęcenie młodej części społeczności
lokalnej do sportu pożarniczego pozwoli w przyszłości na zasilenie szeregów OSP nową kadrą.
Niezbędnym zakupem w ramach projektu będzie nagłośnienie, które pozwoli profesjonalnie
poprowadzić Zawody. Ponadto chcielibyśmy zapewnić uczestnikom poczęstunek i napoje, a także
ubezpieczenie podczas wydarzenia. W ramach środków zakupimy nagrody (puchary oraz nagrody
rzeczowe dla drużyn). W trakcie trwania zawodów będziemy promować województwo mazowieckie
i Gminę Siedlce. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zawodów będą zawierały logo
"Mazowsze serce Polski", ponadto podczas trwania imprezy spiker będzie informował wszystkich
uczestniczących i publiczność o dofinansowaniu uzyskanym od Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

Miejsce realizacji

Nowe Opole

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba drużyn będących odbiorcami
zadania

6 lista zgłoszeniowa

liczba zawodników biorących udział w
zawodach

60 lista zgłoszeniowa

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Opolu istnieje już 102 lata i jest prężnie działającą jednostką na
terenie Gminy Siedlce. Od 1997 roku należy do Krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego co
wymaga by w jej strukturach byli profesjonalni i wyszkoleni druhowie. Oprócz głównego zadania
jakim jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa ludności, jednostka od wielu lat jest
propagatorem sportu pożarniczego wśród młodzieży z terenu Gminy Siedlce. Druhowie z OSP Nowe
Opole spotykają się z młodzieżą w szkołach gdzie rekrutują zawodników do Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych działających w strukturach OSP. Wychowankowie często później zasilają szeregi OSP, a
udział w MDP uczy dyscypliny, współpracy i wytrwałości. Organizacja rywalizacji w Gminnych
Zawodach sportowo - pożarniczych skłania młodych adeptów do aktywnego spędzania czasu
podczas treningu przed zawodami. Uczy współpracy i aktywizuje młodzież do działania dla dobra
społeczności lokalnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Opolu od wielu lat jest głównym organizatorem zawodów
sportu pożarniczego na terenie Gminy Siedlce, dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jak również
Ochotniczych Straży Pożarnych. W ostatnich latach organizowaliśmy:
Gminne Zawody sportowo - pożarnicze 2017,
Gminne Zawody sportowo - pożarnicze 2018,
Gminne Zawody sportowo - pożarnicze 2019.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kadra szkoleniowa, z każdej OSP z terenu Gminy Siedlce zostanie zaangażowanych co najmniej po
dwóch druhów ochotników. Teren, na którym odbędą się zawody, udostępni Wójt Gminy Siedlce.
Zabezpieczenie medyczne zawodów - ratownicy medyczni z OSP Nowe Opole. Kadra sędziowska -
wolontariusze z OSP z terenu Gminy Siedlce.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagłośnienie 4500,0    

2. Napoje i żywność 1000,0    

3. Nagrody 3300,0    

4. Promocja 1200,0    

5. Ubezpieczenie 200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10200,0 10000,0 200,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

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

(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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