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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 w Żebry - Wierzchlas, Forma prawna: Koło Gospodyń Wiejskich,
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich : 1415090007, Kod pocztowy: 07-416, Poczta: Olszewo-
Borki, Miejscowość: Olszewo-Borki, Ulica: wieś: Żebry-Wierzchlas, Numer posesji: 14,
Województwo:mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: Olszewo-Borki, Strona www: , Adres e-
mail: judyta.prekiel@gmail.com, Numer telefonu: 668973661,
 
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)

Judyta Olszewska
 
Adres e-mail: judyta.prekiel@gmail.com Telefon: 
668973661

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Żebry-Wierzchlas na sportowo - Wiejski Turniej Tenisa
Stołowego.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.06.2021 Data
zakończenia

12.09.2021

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

Żebry-Wierzchlas na sportowo - Wiejski Turniej Tenisa Stołowego to zadanie będące sposobem na
promocję oraz wsparcie rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olszewo-Borki
(powiat ostrołęcki) w północno-wschodniej części Mazowsza. W ramach niniejszego zadania
zorganizujemy turniej tenisa stołowego dla lokalnej społeczności. Przewidujemy udział w turnieju
łącznie około 30 osób. Przedłużający się okres pandemii spowodował, że dbałość o kulturę fizyczną
zeszła na drugi tor, problemy z zachowaniem dobrej kondycji dostrzega się już nie tylko wśród
starszego pokolenia, ale również wśród młodzieży i dzieci, które zwłaszcza w tym trudnym okresie
spędzają zdecydowanie za dużo czasu przed komputerami. Organizacja turnieju w tenisa stołowego
ma na celu promocje zdrowego stylu życia, ale również rozwój i podniesienie umiejętności
sportowych poprzez rywalizację sportową dzieci, młodzieży oraz osób starszych w tym seniorów.
KGW w ramach turnieju zaplanuje podział na różne kategorie wiekowe oraz kategorię OPEN. W
ramach środków dotacyjnych zakupimy m.in. dwa stoły do tenisa stołowego, rakietki, piłeczki oraz
zapewnimy obsługę techniczną w tym sędziowską. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy a
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe. Zakup stołów do tenisa pozwoli na
zachowanie długofalowych efektów realizacji zadania, gdyż stoły będą udostępniane nieodpłatnie
do prowadzenia treningów lokalnej społeczności również po zakończeniu realizacji zadania
publicznego. Pozwoli to na kontynuowanie pasji mieszkańców naszej Gminy i rozwój kultury
fizycznej w długiej perspektywie.
Zgłoszenia uczestników oraz promocję Wiejskiego Turnieju Tenisa Stołowego opublikujemy w
mediach społecznościowych, przeprowadzimy rekrutację i zaplanujemy terminarz i harmonogram
turnieju. Turniej będzie oczywiście zorganizowany z zachowaniem wymaganych warunków
sanitarnych, w miarę dopuszczalnych obostrzeń zorganizujemy turniej w budynku lub na zewnątrz
na świeżym powietrzu.

Miejsce realizacji

Żebry-Wierzchlas gm. Olszewo-Borki (powiat ostrołęcki), plac gminny/altana/budynek świetlicy
wiejskiej (w zależności od aktualnie panujących obostrzeń epidemicznych).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba zorganizowanych turniejów 1 turniej zdjęcia, lista uczestników

Liczba kategorii uczestników 4 kategorie wiekowe (dzieci,
młodzież, dorośli oraz OPEN)

zdjęcia, lista uczestników

Liczba uczestników łącznie min. 30 osób zdjęcia, lista uczestników

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW
dnia 05.09.2019 r. Obecnie do koła należy 43 członków.

W roku 2019 oraz 2020 uzyskaliśmy pomoc finansową ARiMR w wysokości po 4000 zł. kwoty te
wydatkowaliśmy na działalność Koła w zakresie kulturalno-oświatowym oraz na wszechstronny
rozwój obszarów wiejskich. Organizowaliśmy m.in. spotkanie sylwestrowe, braliśmy udział w
dożynkach, festynach, wydarzeniach sportowych, wyplatamy wieńce dożynkowe, dbamy i
pielęgnujemy plac wiejski, wspieramy rozwój naszej wsi oraz promujemy powiat ostrołęcki oraz
Mazowsze. Na spotkania integracyjne, festyny i pikniki lokalnej społeczności zawsze
przygotowujemy regionalne, kurpiowskie specjały.

Bierzemy udział w różnych konkursach, naszym największym dotychczas sukcesem było zajęcie I
miejsca w konkursie "Słodkie Smaki Regionów" organizowanym przez KOWR.
W 2019 roku organizowaliśmy również szkolenie z dietetykiem dla lokalnych rolników i ich rodzin,
co sfinansowane zostało z dotacji FSUSR.

W 2020 r. zaskoczył na koronawirus, ale pomimo trudnych warunków działalności udało nam się
przeprowadzić szereg fajnych inicjatyw oraz pozyskać kilka dotacji. Zaczęliśmy od Adaptacji Altany
Wiejskiej w ramach dotacji FIO Mazowsze Lokalnie (m.in. wymiana okien, drzwi, położenie
boazerii).
Następnie zaangażowaliśmy się jako KGW w Inicjatywę lokalną realizowaną w porozumieniu z
Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach polegającą na budowie świetlicy wiejskiej czynem społecznym.
Jest to inwestycja o tyle dla nas istotna, gdyż daje nam szansę na dostęp do lokalu z zapleczem
kuchennym i dalszy rozwój organizacji. Męska część naszej załogi KGW pracowała na budowie, a
panie dbały o cieple posiłki.
Latem 2020 r. mieliśmy przyjemność być partnerem wydarzenia polegającego na organizacji spływu
kajakowego rzeką Omulew dla Członków KGW z terenu Gminy Olszewo-Borki. Wydarzenie to
uświetniła obecność Kapeli Kurpiowskiej przy ognisku.
Dotacji Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach organizowaliśmy warsztaty rękodzieła i kulinarne z
zakresu wyrobu domku z piernika. Efekty tych prac można zobaczyć na naszym profilu na FB.
Na zakończenie roku zrealizowaliśmy również zadanie pt" Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych
społecznie" w ramach dotacji UMWM. Dzięki tej dotacji zakupiliśmy sprzęt gastronomiczno-
kateringowy, który jest niezbędny do organizacji różnych wydarzeń.
KGW w Żebry-Wierzchlas pasjonuje się regionalną tradycją i kulturą regionu, nasze działania wiążą
się również z dbałością o środowisko naturalne, dlatego od wielu lat gospodynie z naszej wsi dbają i
pielęgnują plac wiejski. Organizujemy zajęcia i spędzamy aktywnie czas z dzieciakami z naszej wsi,
dążymy do rozwoju ich kultury fizycznej, pragniemy wspierać je w realizacji zamierzeń i wyzwań
sportowych. Wszelkie organizowane przez nas wydarzenia wpływają nie tylko na upowszechnianie
wiedzy i kultury wśród lokalnej społeczności, ale daje też nam szansę na rozwój naszej
miejscowości.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

KGW w Żebry-Wierzchlas pomimo stosunkowo krótkiego okresu działalności, z dobrym skutkiem
zrealizowało szereg wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. Jesteśmy aktywni zarówno w
wymiarze kulturowym jak i sportowym. Aktywnie wspieramy rozwój mieszkańców Mazowsza,
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uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach. Nasze działania skupiają się w znacznej mierze wokół
placu wiejskiego gdzie znajduje się boisko, plac zabaw, drewniana altana oraz świetlica wiejska.
Aktywna niedziela z mieszkańcami naszej wsi to nierzadkie zjawisko. Lubimy spotykać się i aktywnie
spędzać czas. Niemniej jednak w wymiarze sportowym, dążymy do organizacji wydarzenia na
szerszą skalę dla większego grona odbiorców i większej liczby uczestników. Koronawirus zabił
wszelką aktywność sportowo-kulturową , a nasze społeczeństwo zauważa konieczność wsparcia
tego typu działań i odbudową kondycji fizycznej mieszkańców Mazowsza. W ubiegłym roku pomimo
trudnej sytuacji epidemicznej, udało się zorganizować w okresie letnim (kiedy zachorowań było
zdecydowanie niewiele), spływ kajakowy rzeką Omulew. Nasze KGW było partnerem
organizacyjnym tego spływu, a doświadczenie jakie zdobyliśmy w organizacji takiego wydarzenia
będzie nam bezcenne podczas organizacji turnieju tenisa.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W ramach organizacji turnieju tenisa stołowego wykorzystany zostanie plac gminny z altaną i
świetlica wiejską (nieodpłatne użyczenie obiektu zostało uzgodnione z władzami gminy). Prywatny
stół do tenisa udostępniony nieodpłatnie przez Członka KGW. Zastawa i naczynia gastronomiczne
niezbędne do przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników turnieju, będące
własnością KGW. Przy realizacji i rozliczeniu zadania niezbędne będą również prywatny telefon,
komputer, drukarka oraz samochód - która nieodpłatnie będą użyczone przez Przewodniczącą
Zarządu.
KGW nie posiada pracowników etatowych wszystkie prace przygotowawcze i organizacyjne
wykonają nieodpłatnie członkowie KGW w ramach pracy społecznej.
KGW dysonuje własnymi środkami finansowymi, tj. kwartalnymi składkami członków KGW w
wysokości 20 zł "od domu".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody rzeczowe, dyplomy itp. 2 500,00    

2. Stoły do tenisa stołowego 2 szt. 3 800,00    

3. Obsługa sędziowska, spiker 1 200,00    

4. Wyżywienie uczestników (art.
spożywczo-przemysłowe)

1 400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 900,00 8 900,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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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