
Oferta realizacji zadania publicznego
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka"

W dniu 30 września 2020 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka"
z siedzibą w 05-252 Dąbrówka ul. Tadeusza Kościuszki 20A, złożył ofertę realizacji zadania 
publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch ", o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 
dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w /w  ustawy, każdy może 
zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 7 października 2020 r. do godz. 15.30 
na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza 
Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w 
terminie.

Załączniki:
1. Oferta
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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR

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 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Dąbrówka

2. Rodzaj zadania publicznego1’ wpieranie 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

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”
Ul. Tadeusza Kościuszki 20 a, 05-252 Dąbrówka 
Adres e-mail: biuro@muksdabrowka.pl
Numer z wykazu ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych 103.

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

Dariusz Lorek nr tel. :509-721 -147 
Damian Stachurski nr tel. : 512-266-744 
E m ail: biuro@muksdabrowka.nl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego W zdrowym ciele, zdrowy duch

2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 10.10.2020 r. Data 31.12 
rozpoczęcia zakończenia

.2020 r.

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

Zadanie na celu przygotowanie młodych zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS Dąbrówka” do 
udziału w lidze organizowanej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. W ramach rozgrywek zawodnicy w trzech grupach 
wiekowych od października rozegrają 14 meczów (7 w roli gospodarza oraz 7 wyjazdowych). W realizację zadania zaangażowane 
będą trzy grupy wiekowe (grupa młodzik - zawodnicy urodzeni w roku 2009 i 2010, grupa orlik - zawodnicy urodzeni w roku 2011, 
grupa żak - zawodnicy urodzeni w roku 2012 i 2013) łącznie ok. 50 osób oraz dwóch trenerów. Uczestnikami zadania są dzieci z 
terenu gminy Dąbrówka, którzy dzięki rywalizacji stale podnoszą swoje umiejętności gry, uczą się szacunku do przeciwnika, 
zaspokajają potrzebę bycia w ruchu, uczą się stosować zasady „fair play” na boisku i poza nim. Zadanie będzie realizowane na 
boisku gminnym w Dąbrówce oraz na hali sportowej. Zawodnicy trenując dwa razy w tygodniu po 1,5 h, przygotowują się do

11 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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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meczów. Mecze ligowe w roli gospodarza zawodnicy rozegrają na boisku w Dąbrówce. Pieniądze, które uzyskamy, chcemy 
przeznaczyć na transport autokarowy na mecze ligowe wyjazdowe, zgodnie z harmonogramem, zapewnienie wynagrodzenia dla 
trenerów, opłacenie pierwszej pomocy na meczach w roli gospodarza (7 szt.), zakup bramek na mecze ligowe żaków 2 szt. Udział 
zawodników „MUKS Dąbrówka” w lidze pozwoli nam na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej 
aktywności fizycznej, upowszechni aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży oraz będzie działać na rzecz poprawy stanu zdrowia 
społeczeństwa. Zwiększona dostępność oferty sportowej będzie przyczyniać się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk 
społecznych (agresja, przemoc wśród dzieci i młodzieży).

Harmonogram meczów w roli gospodarza:
Grupa młodzików:
7.11.2020 Wyszków 
Grupa orlików
10.10.2020 Dąbrówka
17.10.2020 Dąbrówka
7.11.2020 Dąbrówka 
Grupa Żaków:
17.10.2020 Dąbrówka 
14.. 11.2020 Dąbrówka

Harmonogram meczów wyjazdowych do transportu autokarowego młodzików :

Korona Jadów (Jadów)- MUKS Dąbrówka - 50 km/ 18.10.2020 (w roli gospodarza) 
WKS Rząśnik- MUKS Dąbrówka - 72 km/ 24.10.2020 
Huragan Wołomin (Wołomin) - MUKS Dąbrówka - 44 km/15.11.2020 
Rządza Załubice - MUKS Dąbrówka- 38 km/ 10.10.2020

Harmonogram meczów wyjazdowych do transportu autokarowego orlików:

Orły Zielonka (Zielonka) - MUKS Dąbrówka -  50 km/14.11.2020

Harmonogram meczów wyjazdowych do transportu autokarowego żaków:

AMP Wołomin (Wołomin) - MUKS Dąbrówka - 44 km/24.10.2020 
Huragan Wołomin (Wołomin) - MUKS Dąbrówka - 44 km/11.10.2020 
Mazur Radzymin - MUKS Dąbrówka -  25 km/07.11.2020

Kalkulacja kosztów Transport na 7 meczów (367 km x 6,70 zł/1 km = 2460 zł)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
_________docelowa)_________

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Udział grupy młodzików, orlików, żaków w 
Mazowieckiej Lidze Piłki Nożnej.

14 meczów, udział około 50 
dzieci, młodzieży

Tabele, zestawienie wyników

Wzrost oferty spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Dąbrówka

Dotarcie do grupy 500 osób 
(przez fb)

Zdjęcia, facebook

Promocja Klubu oraz Gminy Dąbrówka po 
przez sport młodzieżowy.

Monitorowanie spotkań po 
przez prowadzenie statystyk, 
pisanie artykułów, robienie 
zdjęć, nagrywanie. 
Zamieszczanie artykułów na 
fb, zamieszczanie filmików z 
meczu na fb klubu oraz kanale 
youtube.

Umieszczenie herbu gminy na stronie fb oraz 
filmikach. Zamieszczenie relacji po zakończeniu 
ligi na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Dąbrówce.



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

Klub „MUKS Dąbrówka” funkcjonuje od roku 2015. Od początku działalności prowadzi szkolenie z zakresu piłki nożnej. Od 2016 
roku uczestniczy w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. W 2018 nasze dwa zespoły (orliki, młodziki) uzyskały 
promocję z IV do III ligi piłkarskiej. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań publicznych, rozliczanych w terminie. 
Realizacją zadania zajmie się zarząd klubu w formie wolontariatu, posiada on doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Trenerzy 
posiadający uprawnienia trenerskie, przygotowanie pedagogiczne, kursy pierwszej pomocy, licencje Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej oraz doświadczenie związane z pracą z dziećmi i młodzieżą. Do realizacji zadania przewidziano niezbędny sprzęt sportowy w 
tym: piłki treningowe, stroje ligowe, pachołki, oznaczniki, mini bramki, z których zawodnicy korzystają nieodpłatnie. Do organizacji 
wyjazdów oraz meczów domowych często włączają się rodzice młodych piłkarzy, którzy będą nas także wspierać przy realizacji tego 
zadania na zasadach wolontariatu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Transport na mecze wyjazdowe 2460 zł 2460 zł
2. Pomoc medyczna na mecze ligowe (7 

meczów) 7x150 zł
1050 zł 1050 zł

3. Wynagrodzenie Trener 44 h x 35 zł 1540 zł 1540 zł
4. Wynagrodzenie Trener 44 h x 35 zł 1540 zł 1540 zł

5. Zakup bramek ligowych dla grupy 
żaków (2 szt)

2600 zł 2600 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9190 zł 9190 zł

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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)* / zełega(.ją)-t z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /-załeg3f-ją)*~z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z KrajowynTRejestrem-Sądewym* / 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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■ 1 ■ rć  ....... / .< . .............................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)
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