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 w Glinkach Rafałach , Forma prawna: Koło Gospodyń Wiejskich ,
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich: 1411090001, Kod pocztowy: 06-216, Poczta: Sypniewo,
Miejscowość: Glinki Rafały , Ulica: Glinki Rafały, Numer posesji: 15, Województwo: mazowieckie,
Powiat: makowski, Gmina: Sypniewo, Strona www: , Adres e-mail: a-podsiadlik@wp.pl, Numer
telefonu: 609326760,
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)

Agnieszka Podsiadlik
Adres e-mail: a-podsiadlik@wp.pl Telefon: 609326760

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Piknik sportowy- aktywnie w Glinkach Rafałach

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

05.06.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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05.06.2021

Opis zadania
W naszej gminie oraz w naszej miejscowości nie odbywają się się żadne imprezy sportowe. Mimo iż
mamy duży plac wiejski wyposażony w różne boiska i siłownie plenerowe w wyposażeniu również w
stół do tenisa stołowego nie dzieje się tu nic, poza osobnymi jednostkami osób korzystającymi z
naszej siłowni. Społeczność lokalna potrzebuje aktywności fizycznej gdyż po obostrzeniach epidemii
bardzo zasiedzieli się w domach.
Wydarzenie jest niezbędne bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna a w dziśiejszych czasach często
pomijana
Projekt skierowany jest do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia.
Realizacja zadania będzie polegała na zorganizowaniu dla uczestników zawodów sportowych oraz spotkania integracyjnego dla mieszkańców gminy Sypniewo
1. Zawody Nordic walking .
Zawody będą miały formułę otwartą dla wszystkich dorosłych osób ,chętnych pasjonatów i
amatorów tego sportu. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę 5 km /Glinki Rafały, Chełchy, Stare
Glinki, Dylewo, Sypniewo, Jarzyły, Glinki Rafały/ w formie wyścigu. Oferent ogłosi poprzez media
społecznościowe oraz ogłoszenie w miejscowości gminnej nabór chętnych do wzięcia udziału w
zawodach. Oferent zakupi potrzebny sprzęt tzn.; kijki do nordic walking. Wszystkie osoby biorące
udział w zadaniu otrzymają kijki do nordic walking, aby mieć możliwość codziennego treningu w
postaci marszu na naszych wiejskich drogach. Dla 3 pierwszych osób które pokonają trasę
najszybciej ufundowana będzie nagroda w postaci kosmetyków/ dla kobiety, torby sportowej dla
mężczyzny/.
2. Zawody w tenisa stołowego na wolnym powietrzu
Zawody będą miały formę otwartą. Uczestnicy będą podzieleni na grupy w kategorii dla dorosłych ,
dla młodzieży do 16 roku życia, oraz dla kobiet.
Oferent posiada na placu wiejskim stół do tenisa stołowego na wolnym powietrzu i dużo osób
pasjonatów tej konkurencji.
Zostaną zakupione 3 komplety zestawów do gry tenisa stołowego. Sprzęt będzie dostępny dla
wszystkich i wykorzystywany do gry w późniejszym czasie.
Zawody będą realizowane wg w/w kategoriach zawodników, / dorośli, młodzież, kobiety/.
W/w konkurencjach chętni chcący wziąć udział w zawodach będą mogli zapisać się wcześniej u
organizatora w odpowiedniej grupie
Zwyciężcy z każdej grupy wiekowej otrzymają nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w danej
kategorii.
Oferent zorganizuje niezależną komisję sędziowską do oceny zawodów z tenisa stołowego oraz
zawody z nordic walking.
Organizator zawodów zapewni zawodnikom wodę do picia. Dla 3 pierwszych zwycięzców
ufundowane zostaną nagrody; kosmetyki, torby sportowe, smycze, kubki, dyplomy.
2. Festyn wiejski na zakończenie zawodów. W trakcie imprezy członkowie KGW zorganizują stoisko z
gorącym poczęstunkiem oraz grilla dla wszystkich uczestników imprezy.
Zadanie będzie realizowane jednego dnia na świeżym powietrzu, natomiast treningi z kijkami do
nordic walking będą służyły osobom przez dłuższy czas, będą wykorzystywane w wolnych chwilach
gdy dana osoba będzie miała czas na marsz z kijkami. Jest to świetny sposób na codzienną
aktywność dla osób chcących zadbać o zdrowie ale też dla tych którzy chcą zgubić zbędne
kilogramy. Zakupiony sprzęt do gry w tenisa stołowego będzie wykorzystywany w pożniejszym
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czasie przez mieszkańców wioski.
Zorganizowanie festynu na placu wiejskim pozwoli wszystkim mieszkańcom na miłą integrację
wielopokoleniową.
Oferent dostosuje się do panujących obostrzeń w dobie panującej epidemii, oraz zakupi z własnych
finansów środki ochrony osobistej takie jak maseczki ochronne, środki do dezynfekcji oraz
rękawiczki jednorazowe.

Miejsce realizacji
Plac wiejski w miejscowości Glinki Rafały gm Sypniewo

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

wzrost aktywności fizycznej
40 osób
mieszkańców poprzez zakup kijków do
nordic walking i uczestnictwo w
zawodac. wręczenie nagród dla
zwyciężców nordic walking 3 nagrody
rzeczowe/ kosmetyki/

lista zgłoszeniowa, zdjęcia,
fatkury zakupu
protokół odbioru nagrody,
profil fb

wzrost aktywności fizycznej
40osób
mieszkańców poprzez zorganizowanie
turnieju tenisa stołowego, wręczenie
nagród dla zwyciężców 3 puchary,
torby sportowe 3 szt, kubki 15, smycze
15 szt

lista zgłoszeniowa, zdjęcia,
protokół odbioru nagrody
profil fb

wzrost integracji mieszkańców poprzez 100 osób
przygotowanie festynu wiejskiego

zdjęcia, profil fb

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
KGW Glinki Rafały działa od października 2019r. Organizacja liczy 33 członków w tym 3 osoby w
Zarządzie. Członkowie Zarządu KGW to osoby z doświadczeniem społecznym i zawodowym, dwie z
wykształceniem wyższym, udzielające się niejednokrotnie i bezinteresownie w życie społecznej.
Prowadzimy działania na rzecz naszej społeczności lokalnej. Naszą misją jest inicjowanie i
prowadzenie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój kultury
ludowej/ lokalnej i regionalnej/ prowadzenie działalności społeczno wychowawczej i oświatowokulturalną w środowisku wiejskim oraz działalności charytatywnej i dobroczynnej. Jesteśmy
organizacją która bardzo dobrze współpracuje zarówno z instytucjami samorządowymi , z
pozarządowymi jaki i z mieszkańcami.
Posiadamy doświadczenie w realizacji działań na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Oferent otrzymał następujące pomoce finansowe; ARiMR 2x, FS KRUS, Nutrica, Urząd
Marszałkowski, ze wszystkich wymienionych dotacji rozliczyliśmy się pozytywnie.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Oferant posiada doświadczenie w realizacji działań na rzecz mieszkańców naszej gminy takie jak;
- wycieczka do Wilna ( uczestników 49 osób)
- wycieczka rodzinna na Mazury, park dzikich zwierząt, Św Lipka, rejs statkiem po jeziorach
(uczestników 49 osób)
- spotkanie z kosmetyczką i makijażystką w GOK Sypniewo (uczestników 46 osób)
- szkolenie z zakresu samokontroli badań piersi dla kobiet (uczestniczek 37osoby)
- realizacja projektu FSKRUS w zakresie ochrony i promocji zdrowia "Wsparcie działań na rzecz
rolników i członków ich rodzin w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej".
- realizacja projektu w ramach walki z koronawirusem "Lato w teleobiektywie na wsi" /NUTRICA/
- szycie maseczek ochronnych dla całej społeczności gminnej w ilości 3500szt - inicjatywa w ramach
prac społecznych
- akcja charytatywna "Tłusty czwartek dla Leki", dochód z upieczonych i sprzedanych przez nasz
pączków w całości zasiliło konto chorego na SMA dziecka (3421zł)
- imprezy organizowane we współpracy z samorządem gminnym; wigilia seniorów 2019, zapust
gminny 2019, festyn rodzinny 2019, festyn gminny2019
- imprezy organizowane przez KGW Glinki Rafały; bal sylwestrowy 2019, piknik wiejski na placu
wiejskim Glinki Rafały, piknik rodzinny w leśniczówce.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
zarząd KGW oraz członkowie KGW będą brać czynny udział w realizacji zadania w ramach pracy
społecznej.
plac wiejski, altana, meble ogrodowe, namiot imprezowy,
zasoby finansowe oferenta
Oferent przygotuje ławki dla widowni oraz dla komisji sędziowskiej, oraz posprząta teren po odbytej
imprezie
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

zakup kijków do nordic walking 33sztx
59zł

2.

zakup nagród dla zwycięzców (w tym
puchary dla 3 pierwszych miejsc,
dyplomy, nagrody rzeczowe)

800,00

3.

zakup wody dla uczestników zawodów

200,00

4.

zakup produktów spożywczych oraz na
grilla i na stoisko wiejskie dla
uczestników imprezy integracyjnej

1 400,00

5.

zakup zestaw do ping ponga / 3
zestawy x 114zl /

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

1 947,00

342,00
4 689,00

4 689,00

0,00

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 (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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