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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 Klub Sportowy "Pniewy", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Starostę Grójeckiego: 2/2003, Kod pocztowy:
05-652, Poczta: Pniewy, Miejscowość: Pniewy, Ulica: Jeziora, Numer posesji: 45A, Numer lokalu: -,
Województwo:mazowieckie, Powiat: grójecki, Gmina: Pniewy, Strona www: , Adres e-mail:
lkspniewy@gmail.com, Numer telefonu: 512959162,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 05-652, Poczta: Pniewy, Miejscowość: Pniewy, Ulica: Pniewy , Numer posesji: 2,
Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: grójecki, Gmina: Pniewy,
 
 

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

Justyna Płodzik
 
Adres e-mail: promocja@pniewy.pl Telefon: 512959162

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Piłkarskie lato z LKS "Pniewy"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.08.2021 Data
zakończenia

13.08.2021

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

W ramach realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie dwutygodniowych zajęć piłkarskich w
formie półkolonii, dla dzieci z terenu Gminy Pniewy. A na zakończenie zorganizowanie rozgrywek
piłkarskich dla drużyn z terenu powiatu grójeckiego, piaseczyńskiego oraz mszczonowskiego.
Zadanie zostanie zrealizowane na boisku piłkarskim w miejscowości Załęże Duże, gmina Pniewy.
Jest to boisko trawiaste w pełni przystosowane do przeprowadzenia turnieju piłkarskiego. Na boisku
znajdują się szatnie dla zawodników, osobne szatnie dla sędziów, zaplecze sanitarne. Wydzielone są
także trybuny dla publiczności i zadaszone ławki dla zawodników rozgrywających mecze. Grupą
docelową, do której kierowane jest zadanie jest młodzież w wieku 7 – 12 lat, grająca w klubach
piłkarskich lub szkolnych drużynach piłkarskich. Planowane jest zorganizowanie rozgrywek w dwóch
kategoriach wiekowych (podział i ostateczne pogrupowanie nastąpi w zależności od wieku
zgłaszanych zawodników). Planowany jest udział 10 – 12 drużyn po 6 zawodników. Mecze będą
rozgrywane w czasie 2 x 15 minut. Bezpośrednim odbiorcą zadania publicznego będzie młodzież w
wieku szkolnym około 100 osób, które wezmą udział w rozgrywkach. Zadanie ma na celu
propagowanie uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo udział w zawodach uczy
dzieci zasady fair play, właściwej postawy wobec przeciwników i kolegów z drużyn. Obecnie
niezwykle ważna jest promocja kultury fizycznej wśród dzieci, które nierzadko nie mają chęci i
motywacji do uprawiania sportu, a przez prowadzą niezdrowy i niehigieniczny tryb życia. Zadanie
zakłada możliwość uczestnictwa nie tylko drużyn z profesjonalnych klubów piłkarskich, ale również
drużyn szkolnych powołanych specjalnie na ten turniej i prowadzonych przez miejscowych
nauczycieli wychowania fizycznego. Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną nagrodzeni pamiątkowymi
dyplomami i medalami. Trzy najlepsze drużyny otrzymają dyplomy, medale, puchary oraz nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu lub odzieży sportowej. Planowane zadanie spełnia zasadę
komplementarności, gdyż Ludowy Klub Sportowy „Pniewy” prowadzi już od roku 2003 zajęcia
sportowe z zakresu piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Pniewy. Treningi odbywają się na boisku w
Załężu Dużym w sezonie letnim i w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Kruszewie.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji będzie boisko trawiaste w miejscowości Załęże Duże gm. Pniewy, oraz boisko i
pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie, gmina Pniewy.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo w zajęciach
treningowych z zakresu piłki nożnej w
okresie 02-12.08.2021r.

30 dzieci z terenu Gminy
Pniewy

Lista obecności dzieci na
treningach.
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Udział w turnieju piłkarskim "Piłkarskie
lato z LKS Pniewy"

60 dzieci z terenu
województwa
mazowieckiego.

Lista drużyn i zawodników w
drużynach. Dokumentacja
fotograficzna.

Propagowanie zdrowego stylu życia i
zachęta do uprawiania sportu.

Publikacja / raport z
przeprowadzonego działania
w prasie lokalnej i mediach
społecznościowych.

Wycinek z lokalnej prasy,
wydruki ze stron
internetowych i mediów
społecznościowych,
propagujących realizację
zadania.

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pniewy” prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 2003
roku. Realizuje swoje główne cele statutowe tj. promowanie sportu i kultury fizycznej. W ramach
działalności klubu prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Pniewy w zakresie piłki
nożnej. Obecnie klub skupia około 40 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Treningi przeprowadzane są
dwa razy w tygodniu po 1,5 h zegarowej dla dwóch grup wiekowych. Dzieci z klubu biorą udział w
lokalnych turniejach piłkarskich, jak również w ogólnopolskich „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” – największym turniej piłkarskim dla dzieci w Polsce i w Europie. Organizatorem Turnieju
jest Polski Związek Piłki Nożnej a od 2007 roku sponsorem głównym Turnieju jest firma Tymbark.
Ponadto przez kilka ostatnich lat LKS „Pniewy” był współorganizatorem nauki pływania dla dzieci z
terenu Gminy Pniewy, poprzez pokrywanie kosztów transportu dzieci na basen. Nauka pływania
odbywała się natomiast w ramach programu Ministra Sportu „Umiem pływać”.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ludowy Klub Sportowy "Pniewy" od kilkunastu lat prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci. Obecnie
klub skupia około 40 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Treningi przeprowadzane są dwa razy w
tygodniu po 1,5 h zegarowej dla dwóch grup wiekowych. Dzieci z klubu biorą udział w lokalnych
turniejach piłkarskich, jak również w ogólnopolskich „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” –
największym turniej piłkarskim dla dzieci w Polsce i w Europie. Organizatorem Turnieju jest Polski
Związek Piłki Nożnej a od 2007 roku sponsorem głównym Turnieju jest firma Tymbark. Ponadto
przez kilka ostatnich lat LKS „Pniewy” był współorganizatorem nauki pływania dla dzieci z ternu
Gminy Pniewy, poprzez pokrywanie kosztów transportu dzieci na basen. Nauka pływania odbywała
się natomiast w ramach programu Ministra Sportu „Umiem pływać”. W 2020 roku LKS "Pniewy"
przeprowadziło turniej piłkarski "Piłkarskie Pożegnanie Lata z LKS Pniewy", w ramach otrzymanej
dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu. Wzięło w nim udział około 60 zawodników. Ze względu
na trwającą pandemię odbył się on z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania zostaną skierowani członkowie stowarzyszenia, przede wszystkim Zarząd LKS
Pniewy, posiadający wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć sportowych dla dzieci, jak
również w rozliczaniu pozyskanych środków zewnętrznych, między innymi z budżetu Gminy Pniewy.
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Zasoby rzeczowe oferenta to boisko piłkarskie w Załężu Dużym oraz sprzęt sportowy niezbędny do
przeprowadzenia turnieju (piłki, siatki, pachołki, znaczniki itd.) LKS Pniewy prowadzi składki
członkowskie, które są w całości przeznaczone na realizację jego zadań statutowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Prowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci w okresie 02-12.08.2021 roku, 4
godziny dziennie - wynagrodzenie
trenera i opiekuna.

4 500,00    

2. Wyżywienie i napoje dla dzieci w
trakcie zajęć sportowych.

1 000,00    

3. Dyplomy dla uczestników turnieju. 300,00    

4. Medale dla uczestników turnieju. 600,00    

5. Nagrody rzeczowe dla uczestników
turnieju (opaski odblaskowe, skarpety
sportowe, piłki)

1 500,00    

6. Wynagrodzenie sędziego podczas
turnieju.

500,00    

7. Koszt opieki medycznej podczas
turnieju.

300,00    

8. Wyżywienie dla uczestników turnieju. 2 000,00    

9. Zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do przeprowadzenia
zajęć sportowych i turnieju
piłkarskiego (piłki, narzutki)

2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 700,00 10 000,00 2 700,00

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;
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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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