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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: Koło Gospodyń Wiejskich "Pilicaki". Zabiele- Piliki 31 , 07 - 416 Olszewo - Borki, Forma
prawna: Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich:
1415090003, Kod pocztowy: 07-416, Poczta: Olszewo-Borki, Miejscowość: Zabiele-Piliki, Ulica:
Zabiele-Piliki, Numer posesji: 31, Województwo:mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina:
Olszewo-Borki, Strona www: https://kgwpilicaki.fanimani.org.pl/ . Nasza strona www spełnia
standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. KGW Pilicaki wychodząc na przeciw
aktualKGW Pilicaki wychodząc na przeciw aktualnym wymaganiom ustawowym zapewni
dostępności do realizowanego zadania osobom ze szczególnymi potrzebami. W tym zakresie
zapewnimy dostępności w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego w
obszarze dostępności cyfrowej poprzez udostępnianie informacji o realizacji zadania publicznego
na naszej stronie www pod adresem https://kgwpilicaki.fanimani.org.pl/ . Nasza strona www
spełnia standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. nym wymaganiom
ustawowym zapewni dostępności do realizowanego zadania osobom ze szczególnymi
potrzebami. W tym zakresie zapewnimy dostępności w zakresie minimalnym, w ramach
realizowanego zadania publicznego w obszarze dostępności cyfrowej poprzez udostępnianie
informacji o realizacji zadania publicznego na naszej stronie www pod adresem
https://kgwpilicaki.fanimani.org.pl/ . Nasza strona www spełnia standardy dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami. , Adres e-mail:marzena.kobylinska@o2.pl, Numer telefonu:
728106478,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
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2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marzena Kobylińska
 
Adres e-mail: marzena.kobylinska@o2.pl Telefon: 
728106478

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
młodszego i starszego pokolenia -,,Sport to zdrowie"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2023 Data
zakończenia

29.06.2023

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

Opis zadania

Celem zadania jest zorganizowanie wydarzenia sportowego w którym będą uczestniczyć mieszkańcy
wsi Zabiele-Piliki członkowie KGW oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości KGW . Planujemy
zorganizować amatorski turniej drużyn. Grupy będą podzielone wiekowo, po 5 osób w drużynie..
Odbędą się rozgrywki piłki nożnej, siatkowej jak i zawody lekkoatletyczne. Dla uczestników
zawodów przewidujemy puchary, medale , nagrody i drobne upominki " Sport to zdrowie "
wydarzenie zakończymy poczęstunkiem i zabawą taneczną. Na imprezie sportowej będzie obecna
obsługa medyczna, która zadba o bezpieczeństwo zawodników w turniejach. Oprawą muzyczną
zajmie się zespół muzyczny. Po zakończeniu zawodów uroczyście zostaną wręczone nagrody oraz
upominki dla wszystkich biorących udział w turnieju.

Miejsce realizacji

Zabiele-Piliki plac wiejski, gmina Olszewo-Borki, woj. mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba zawodników 30 osób Lista obecności ,zdjęcia
,nagrania,

ilość rozegranych meczów 3 mecze Lista obecności, zdjęcia,
nagrania

liczba wszystkich uczestników
wydarzenia

50 osób Lista obecności, nagrania,
zdjęcia
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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

Nasze KGW "Pilicaki" jest początkującą organizacją działającą od lipca 2019 r. Dotychczas braliśmy
udział w dożynkach gminnych promując zdrową żywność wyprodukowaną w większości we
własnych gospodarstwach. Jesienią zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe w zakresie sadzenia
drzew miododajnych. O cudownych właściwościach miodu wykłady przedstawiła Prezes Zarządu
Związku Kurpiowsko- Mazowieckiego Pszczelarzy w Ostrołęce. Organizujemy spotkania rozwojowo -
szkoleniowe z władzami naszej Gminy oraz organizacjami wspierającymi działalność społeczną.
Pozyskaliśmy środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, które
przeznaczyliśmy na działalność statutową. Promowaliśmy również zdrową żywność we Rżańcu na
festynie pt. "Na sportowo" przy udziale mieszkańców okolicznych miejscowości przy współpracy
władz gminy oraz szkoły tejże miejscowości. Braliśmy również udział w promowaniu staropolskich
potraw na dożynkach parafialno -gminno- powiatowych w Olszewie - Borkach. Uczestniczyliśmy
również w Nowej Wsi Wschodniej na imprezie pt. Święto dyni. Mieliśmy okazję spróbować nowych
smaków których głównym składnikiem była dynia i jej wartości odżywcze. Pozyskaliśmy środki z
dofinansowania z moves , które wykorzystaliśmy docelowo na budowanie partnerstwa z innymi
KGW. Sumę 3000 zł przeznaczyliśmy na spływ kajakowy i imprezę integracyjną. To doświadczenie
nauczyło nas zasad współpracy z innymi organizacjami. otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu
marszałkowskiego " Kobiety aktywne społecznie" za które kupiliśmy niezbędne do funkcjonowania
naszego koła przedmioty. Braliśmy czynny udział w organizacji festynu w Nowej Wsi Zachodniej przy
współpracy GOK i Urzędem Gminy. Festyn odniósł sukces. W 2021 r. pomimo trwającej pandemii
nasze koło zrealizowało szereg wydarzeń dla lokalnej społeczności. Zaangażowaliśmy się m.in. w
promocję szczepień przeciwko Covid-19 organizując festyny #Szczepimy się z KGW. Zrealizowaliśmy
projekt z programu Mazowsze Lokalnie oraz pozyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na
realizację zdania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie". Koniec roku
podsumowaliśmy na spotkaniu opłatkowym, podczas którego odbyły się również warsztaty ozdób
świątecznych dofinansowane przez Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

KGW Pilicaki wielokrotnie już organizowało wydarzenia sportowe jak i również kulinarne. Nasze
liczne doświadczenia pozwalają nam wyciągać wnioski i realizować kolejne zadania w lepszym ,
jeszcze bardziej pozytywnym wykonaniu. Jesteśmy pełni zapału i zaangażowani w rozwój naszej
miejscowośći ,a ponieważ mamy młode pokolenie mamy plany i ambicje aby żyło się lepiej. ,,W
zdrowym ciele zdrowy duch " często nasi młodzi uprawiają sport ,grając w pilkę nożną ,bądz
biegając .Chcemy ,żeby zarażali tym innych mieszkańców.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji naszego zadania posłuży nasz plac wiejski w Zabielu Pilikach. Mamy też altankę
zbudowaną społecznie przy udziale wszystkich mieszkańców Wsi i Członków KGW. Posiadamy wiele
zakupionych rzeczy które wykorzystamy podczas wydarzenia : namioty, krzesła , stoły, grill , kocioł
warnik itd. Teren na cały turniej będzie przygotowany społecznie dzięki mieszkańcom którzy w
ramach wolontariatu będą pracować na rzecz tego wydarzenia.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Siłownia zewnętrzna " Orbitrek" 5 000,00    

2. Piłki do piłki nożnej 300,00    

3. Piłki do piłki siatkowej 300,00    

4. Siatka do gry w piłkę siatkową 500,00    

5. Nagrody, puchary, medale, drobne
upominki

1 500,00    

6. Opiekun medyczny 500,00    

7. Zespół muzyczny 1 000,00    

8. Posiłek oraz napoje energetyczne 1 900,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 000,00 10 000,00 1 000,00

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 (obligatoryjny - 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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