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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

Gmina Łomianki

2. Rodzaj zadania publicznego1) 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

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: Stowarzyszenie Nasze Łomianki, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000061374, Kod pocztowy: 05-092, Poczta: Łomianki, Miejscowość: Łomianki, Ulica: Zachodnia ,
Numer posesji: 38, Województwo:mazowieckie, Powiat: warszawski zachodni, Gmina: Łomianki,
Strona www: www.naszelomianki.pl, Adres e-mail: nl@naszelomianki.pl, Numer telefonu: 691 980
723,
 
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)

Jerzy Kostowski
 
Adres e-mail: jerzy.kostowski@op.pl Telefon:  691 980
723

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zadbaj o siebie, ćwicz razem z nami na Parkowej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.09.2020 Data
zakończenia

05.12.2020

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

Zadanie "Zadbaj o siebie, ćwicz razem z nami na Parkowej" będzie polegało na organizacji w Domu
Spotkań Sąsiedzkich przy ul. Parkowej 2 zajęć ruchowych dla mieszkańców gminy Łomianki.
Zadanie skierowane jest do mieszkańców Łomianek z każdej grupy wiekowej i ma na celu
popularyzację aktywnego spędzania czasu wolnego.
Ze względu na siedzący tryb życia, brak czasu na dojazdy i często ograniczone możliwości finansowe
mieszkańcy mają ograniczone możliwości korzystania z zajęć ruchowych. Dlatego ważnym jest
organizowanie zajęć współfinansowanych przez gminę i nastawionych na potrzeby mieszkańców.
Zajęcia będą zawierały elementy ćwiczeń z zakresu: treningu dla seniorów, zdrowego kręgosłupa,
pilatesu, jogi. Każdorazowo prowadzący zajęcia będzie je dostosowywał do możliwości i kondycji
uczestników.
W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizuje 50 zajęć trwających każdorazowo 60 min.
Harmonogram zajęć zostanie ustalony z Referatem Spraw Społecznych UM. Wstępnie planujemy
organizację zajęć 4x w tygodniu: w tym 2x zajęcia przedpołudniowe dedykowane seniorom oraz 2x
zajęcia popołudniowe dla zróżnicowanej grupy wiekowej.
Każdorazowow zajęciach weźmie udział ok. 5-15 osób. Maksymalna liczba uczestników będzie
konsultowana z UM w zakresie zachowania unormować prawnych związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19.
W ramach zadania Stowarzyszenie zakupi niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt sportowy oraz
środki do dezynfekcji.
W czasie całego cyklu zajęć zadbamy o przestrzeganie przepisów i uregulowań dotyczących COVID -
19, a zwłaszcza o dezynfekcję używanego do ćwiczeń sprzętu.
Stowarzyszenie zadba o promocję zadania, m.in. poprzez plakaty/ulotki i media społecznościowe.
Celem zadania będzie organizacja dla mieszkańców gminy Łomianki aktywnej formy spędzania czasu
wolnego oraz wzbogacenie oferty zajęć cyklicznych Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie.
Wspólne ćwiczenia będą także okazją do integracji mieszkańców.

Miejsce realizacji

Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie położony przy ul. Parkowej 2.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

organizacja różnorodnych zajęć
ruchowych - ćwiczeń dla mieszkańców
gminy Łomianki

50 zajęć, w każdych
zajęciach weźmie udział ok.
5-15 osób

lista obecności, zdjęcia

poszerzenie oferty zajęć Domu
Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie

cykl złożony z 50 h zajęć materiały promocyjne,
zdjęcia, dowody finansowe

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

Stowarzyszenie Nasze Łomianki od 17 lat działa aktywnie na rzecz mieszkańców Łomianek,
organizując różne formy spędzania wolnego czasu aktywizujące ludzi do wyjścia z domu, np.
wycieczki krajoznawcze po naszej pięknej okolicy połączone z obserwacją ptaków. Organizuje też
zajęcia edukacyjne połączone z budową karmników, hoteli dla owadów zapylających i budek
lęgowych. Od lat dba o miejsca związane z historią gminy Łomianki. Jest też popularyzatorem
zdrowego stylu życia, organizując zajęcia z jogi na trawie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od trzech lat w okresie wakacji staramy się aktywizować społeczeństwo Łomianek, proponując
zajęcia jogi na trawie w okresie wakacyjnym. Cieszą się one coraz większą popularnością pośród
mieszkańców Łomianek. Zajęcia gromadzą liczną grupę uczestników, która stale się powiększa.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W realizację zadania zaangażowani będą wolontariusze promujący zadanie w mediach lokalnych,
mediach elektronicznych Facebook, na stronie www.naszelomianki.pl posiadający doświadczenie z
poprzednich lat w organizowaniu tego typu zajęć.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie trenera 6500,0    

2. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć 1300,0    

3. Zakup materiałów higienicznych i
środków do dezynfekcji

500,0    

4. Projekt i wydruk plakatów/ulotek do
wydarzenia, promocja zadania

500,0    

5. Obsługa księgowa 500,0    

6. Koordynacja zadania 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9600,0 9300,0 300,0

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;
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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. Referencje, listy polecające itp. (fakultatywny)
2. Aktualny wyciąg z właściwej ewidencji (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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