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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżynach, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000124669, Kod pocztowy: 05-334, Poczta: Latowicz, Miejscowość: Chyżyny, Ulica:
n/d, Numer posesji: 42, Województwo:mazowieckie, Powiat:miński, Gmina: Latowicz, Strona
www: , Adres e-mail: k-borowek@gmina-latowicz.pl, Numer telefonu: 606426021,
 
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)

Dorota Proczka
 
Adres e-mail: dorota.proczka@onet.pl Telefon: 
510212473

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Aktywni mieszkańcy Chyżyn

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2021 Data
zakończenia

29.07.2021

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

Realizacja zadania "Aktywni mieszkańcy Chyżyn" ma na celu stworzenie ogólnodostępnej siłowni dla
mieszkańców oraz organizację spacerów nordic walking. Druhowie posiadają niezagospodarowane
pomieszczenie przy remizie, dlatego postanowili, że odremontują je, poprawią podłogę oraz
odmalują ściany i wstawią drzwi. Przygotują pomieszczenie i zaadaptują je na małą lokalną siłownię.
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt, który wyposaży sale i z którego korzystać będą chętni
mieszkańcy miejscowości Chyżyn oraz sąsiednich miejscowości. W gminie Latowicz nie ma
ogólnodostępnej siłowni, najbliższe oddalone są od naszej gminy o ok. 30 km. (Mińsk Mazowiecki
czy Garwolin). Do dyspozycji mieszkańców są plenerowe strefy aktywności, ale nie każdemu
odpowiadają takie formy ćwiczeń, dlatego wychodzimy z inicjatywą i planujemy stworzyć miejsce
odpowiednie również dla wymagających mieszkańców. Do aktywności fizycznej chcemy zachęcić
również Panie oraz seniorów. Dlatego realizacja zadania zakłada zakup min. 12 kompletów kijków
do nordick walkingu. Planujemy zorganizować regularne spacery z kijkami dla mieszkańców. Nie od
dzisiaj wiadomo, że aktywność fizyczna w grupie jest chętniej wykonywana niż samodzielne
ćwiczenia czy spacery. Obserwujemy mieszkańców z sąsiedniej miejscowości, w której takie spacery
są bardzo lubiane wśród lokalnej społeczności, spacerowicze są widoczni na chodnikach. Zachęcimy
mieszkańców do spacerów z druhami. Na tablicy ogłoszeń pojawi się informacja o organizowanym
przedsięwzięciu, natomiast wiadomość o otwartej siłowni na stronie www Urzędu Gminy oraz w
mediach społecznościowych. Odbiorcami zadania będą wszyscy chętni mieszkańcy Chyżyn oraz
sąsiednich wiosek, od juniora do seniora. Gmina Latowicz liczy ok. 55000 mieszkańców, dlatego
liczymy na duże zainteresowanie. W obecnej sytuacji i panującym wirusie szacujemy, że w naszym
zadaniu weźmie udział ok 50 osób. Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia
człowieka. Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio
dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia.
Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-
oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania jest miejscowość Chyżyny, gmina Latowicz, powiat miński. Wieś Chyżyny
liczy ok. 230 mieszkańców, natomiast cała gmina Latowicz ok 5500 mieszkańców.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

ogólnodostępna siłownia 1 obiekt posiadający
niezbędny sprzęt do ćwiczeń

faktura/relacja fotograficzna

spacer nordic walking min. 20 relacja fotograficzna,
harmonogram spacerów
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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

Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżynach istnieje od 1916 r. Swoją działalnością obejmuje
miejscowość Chyżyny oraz okoliczne miejscowości w Gminie Latowicz. Celem naszej jednostki jest
działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami jak również wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej. Chętnie udzielamy się w życiu kulturowym wsi, organizując pikniki i małe lokalne
uroczystości. Chętnie uczestniczymy w gminnych uroczystościach patriotyczny, uroczystościach
dożynkowych raz szkolnych imprezach. Dbamy o lokalną tradycję i kulturę m.in. poprzez opiekę
miejsc pamięci. Jesteśmy małą jednostką, ale chętną do działania i niesienia pomocy
potrzebującym. Druhowie organizują spotkania i pogadanki z mieszkańcami na temat
bezpieczeństwa i odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Druhowie przez cały rok dbają o swoją aktywność fizyczną przygotowując się do zawodów sportowo
- pożarniczych, które są gminną tradycją. Bardzo ważna jest aktywność fizyczna nie tylko ze względu
na stan zdrowia i lepsze samopoczucie, ale również przy akcjach ratowniczych, w których bierzemy
udział. Realizacja zadania pozwoli nam zachęcić innych mieszkańców, tych młodszych i starszych do
dbania o swoje zdrowie, o aktywność fizyczną oraz lepsze samopoczucie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania zostanie wykorzystana sala przy OSP, która nasi druhowie zaadoptują na
ogólnodostępną siłownię dla lokalnej społeczności. Własnymi siłami odnowimy salę oraz
odpowiednio ustawimy zakupione sprzęty. Wykonamy opis sprzętu oraz poprawność ćwiczeń, który
znajdzie się przy każdym zakupionym elemencie. Do realizacji zadania wykorzystamy również
kamizelki odblaskowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zestaw: Ławka dwustronna + stojaki
bramowe + modlitewnik

1 726,00    

2. Zestaw gryfów wzmocnionych i
obciążeń 113 kg

1 487,00    

3. Drążek regulowany do ściany i sufitu z
mocowaniem na worek

299,00    

4. Atlas z ławką 1 999,00    

5. Drabinka gimnastyczna metalowa 230
x 81 cm

449,00    
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6. Worek bokserski wzmocniony +
torpeda

159,00    

7. Rower elektromagnetyczny 1 983,00    

8. Wioślarz magnetyczny 1 248,00    

9. kijki do nordic walkingu (min. 12
kompletów)

520,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 870,00 8 870,00 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 (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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

