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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: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych
prowadzonych przez Starostę Ciechanowskiego:: 37, Kod pocztowy: 06-406, Poczta: Opinogóra
Górna, Miejscowość: Opinogóra Dolna , Ulica: Opinogóra Dolna 37a, Numer posesji: 37a,
Województwo:mazowieckie, Powiat: ciechanowski, Gmina: Opinogóra Górna, Strona www: brak,
Adres e-mail: grzegorz2008@op.pl, Numer telefonu: 600634214,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Grzegorz Pszczółkowski
 
Adres e-mail: grzegorz2008@op.pl Telefon: 600634214

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Sportowe Zmagania Sołectw Gminy Opinogóra Górna

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

31.05.2021 Data
zakończenia

28.08.2021

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie mieszkańców gminy sportem oraz pasją z jaką go
uprawiają podczas rekreacyjno-sportowych spotkań.
W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone następujące rozgrywki sportowe:
-Turniej Piłki Nożnej między sołectwami Gminy Opinogóra Górna. Opis turnieju: Do turnieju mogą
się zgłaszać sołectwa znajdujące się na obszarze Gminy Opinogóra Górna. W przypadku sołectw, w
których liczbę mieszkańców nie będzie pozwalała na stworzenie drużyny, sołectwa będą mogły się
łączyć w celu zorganizowania drużyny. Każde sołectwo będzie mogło wystawić jedną drużynę w
kategorii open ( kategoria open zawodnicy w wieku od 16 do 60 lat).
-Turniej piłki siatkowej dwójek dziewcząt i chłopców ( zawodnicy wieku 10-15 lat ).W turnieju piłki
siatkowej w kategorii dziewcząt i chłopców weźmie udział około 10 drużyn żeńskich i 10 drużyn
męskich.
Powyższe turnieje zostaną rozegrane jednego dnia. Wybór dyscyplin do przeprowadzenia turniejów
ściśle wiąże się z zainteresowaniami sportowymi mieszkańców oraz wpisuje się w działalności
Klubów sportowych naszej gminy. Ważnym aspektem wpływającym na integrację jest fakt że
podczas rozgrywek będą rodzice zawodników, którzy przygotują poczęstunek dla grających osób.
Dzięki tak zorganizowanym zawodom integracja będzie przebiegała nie tyko między mieszkańcami
sołectw ale w wielu przypadkach przełoży się na grunt rodzinny. Najlepsze zespoły w nagrodę
otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

Miejsce realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane na obiektach sportowych mieszczących się przy Szkole Podstawowej
w Opinogórze Górnej to jest: Boisko Orlik - turniej piłki nożnej. Hala Gimnastyczna turniej piłki
siatkowej.

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 Liczba drużyn:
- w kategorii open 8
zespołów ( piłka nożna)
- żeńskich 10 zespołów (
piłka siatkowa)
- chłopców 10 zespołów (
piłka siatkowa)

- zdjęcia z zawodów
- listy zgłoszeniowe drużyn

Liczba kibiców Liczba kibiców około 50 foto relacja z zawodów

Liczba osób biorących udział w
rozgrywkach

Liczba osób 120 Listy zawodników
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

LUKS Orły powstał w roku 2000 głównym miejscem działania jest Gmina Opinogóra Górna oraz
powiat Ciechanowski , w swojej działalności klub skupia się nad rozwijaniem uzdolnieni sportowych
dzieci w piłkę nożną i piłkę siatkową. Oprócz organizacji zajęci sportowych klub organizuje również
zawody i turnieje sportowe dla uczestników zajęć oraz dla społeczności lokalnej . Klub współpracuje
również ze szkołami z terenu Gminy Opinogóra Górna , Urzędem Gminy w Opinogórze Górnej jak i
innymi klubami z Gminy przy organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych związanych z
uprawianiem sportu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " Orły" posiada doświadczenie w realizacji powyższego, gdyż w
roku 2018 i 2019 zrealizował taki projekt. Ponadto klub sportowy na co dzień prowadzi zajęcia
sportowe oraz różnego rodzaju turnieje i zawody sportowe.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby które zostaną wykorzystane podczas realizacji zadania:
- wykwalifikowana kadra trenerska
- wolontariat
- boisko sportowe orlik
- sprzęt muzyczny
- hala gimnastyczna

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup Pucharów, statuetek,
dyplomów, medali

1200,0    

2. Zakup nagród rzeczowych 1900,0    

3. Zakup niezbędnego sprzętu do
przeprowadzenia turnieju ( piłki nożne,
piłka siatkowa)

800,0    

4. Obsługa spikerska nagłośnieniowa
imprezy ( wolontariat)

800,0    

5. Obsługa sędziowska ( turniej będzie
sędziowało 4 sędziów )

1400,0    

6. Zakup wody , napojów , poczęstunku (
kiełbaski , pieczywo )

1100,0    

7. Opieka medyczna 250,0    

8. Obsługa finansowa projekty 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7750,0 6950,0 800,0
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)

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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