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Oferta realizacji zadania publicznego 
„Przygoda z ligą"
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ MUKS Dąbrówka”

W dniu 26 maja 2022 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. „Przygoda z ligq", 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 2 czerwca 2022 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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URZĄD CMINY DĄBRÓWKA
Kancelaria Ogólna - Wpłynęło

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

Załącznik nr 1

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*/m epobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pob ie ran ie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Dąbrówka

2. Rodzaj zadania publicznego1’ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), form a 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. im ię i nazwisko, 

num er te lefonu, adres poczty elektronicznej)

Dariusz Lorek nrtel. :509-721 -147 
Damian Stachurski nrtel. : 512-266-744 
Email: biuro@muksdabrowka.pl

Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Przygoda z ligą

2. Termin realizacji zadania publicznego
Data
rozpoczęcia

6.05.2022 r. Data
zakończenia

31
.08.2022 r.

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

Zadanie ma na celu stworzenie możliwości udziału w lidze organizowanej przez Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej dla grupy około 60 dzieci oraz dwóch trenerów. W ramach rozgrywek zawodnicy w 
czterech grupach wiekowych od kwietnia do czerwca rozegrają 40 meczów ligowych (20 w roli 
gospodarza oraz 20 wyjazdowych). W realizację zadania zaangażowane będą cztery grupy wiekowe 
(grupa młodzik-zawodnicy urodzeni w roku 2009 i 2010, grupa orlik E1 - zawodnicy urodzeni w roku 
2011, grupa orlik E2 - zawodnicy urodzeni w roku 2012 i 2013, grupa żak-zawodnicy urodzeni w roku 
2014 i 2015), którzy dzięki rywalizacji stale podnoszą swoje umiejętności gry, uczą się szacunku do

11 Rodzaj zadania zawiera się w  zakresie zadań określonych w  art. 4 ustawy z dnia 24 kw ietn ia  2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o w o lon tariac ie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

21 Term in realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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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 meczów. Mecze ligowe w roli 
gospodarza zawodnicy żaków oraz orlików rozegrają na boisku w Dąbrówce. Grupa młodzików swoje 
mecze w roli gospodarza będzie rozgrywała na boisku WOSIR w Wyszkowie. Spowodowane jest to 
tym, że boisko w Dąbrówce nie spełnia wymiarów boiska dla meczów 9- osobowych, a po tyle osób 
gra zespół młodzików. Pieniądze, które uzyskamy, chcemy przeznaczyć na opłacenie pomocy 
medycznej na meczach rozgrywanych w roli gospodarza, opłacenie sędziów związkowych na 
meczach rozgrywanych w roli gospodarza oraz wynajęcia boiska na 5 meczów ligowych dla grupy 
młodzików. Chcemy także zakupić piłki meczowe do rozgrywania meczów ligowych 5 szt. Zakup 
obciążników do bramek z unifikacją Polskiego Związku Piłki Nożnej pozwoli naszym najmłodszym 
zawodnikom rozgrywać mecze ligowe oraz trenować na boisku w Dąbrówce. Sprzęt sportowy który 
chcemy zakupić z dotacji jest niezbędny do przeprowadzenia bezpiecznych oraz atrakcyjnych 
zajęć w grupie najmłodszych piłkarzy. 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 4 GRUP MUKS DĄBRÓWKA

KWIECIEŃ-CZERWIEC 
Grupa Młodzik rok ur. 2009.

MUKS Dąbrówka -  Marcovia Marki 
MUKS Dąbrówka -  Ząbkovia Ząbki 
MUKS Dąbrówka -  Huragan Wołomin 
MUKS Dąbrówka -  Drukarz Warszawa 
MUKS Dąbrówka -  Mazur Radzymin

KWIECIEŃ -  CZERWIEC 
Grupa Orlik rok ur. 2011.

MUKS Dąbrówka -  Akademia Sportu Gryf 
MUKS Dąbrówka -  WKS Rząśnik 
MUKS Dąbrówka -  ŁKS Łochów 
MUKS Dąbrówka -  Ryś Laski 
MUKS Dąbrówka -  UKS Orły Zielonka

KWIECIEŃ-CZERWIEC 
Grupa Orlik rok ur. 2012.

MUKS Dąbrówka -  Wicher Kobyłka 
MUKS Dąbrówka -  Mazur Radzymin 
MUKS Dąbrówka -  Huragan Wołomin 
MUKS Dąbrówka -  TKS Bóbr Tłuszcz 
MUKS Dąbrówka -  Bug Wyszków

KWIECIEŃ-CZERWIEC 
Grupa Żak rok ur. 2014.



MUKS Dąbrówka -  TKS Bóbr Tłuszcz 
MUKS Dąbrówka -  Bug Wyszków 
MUKS Dąbrówka -  AMP GOOL Wołomin 
MUKS Dąbrówka -  Mazur Radzymin 
MUKS Dąbrówka -  Huragan Wołomin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /  źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Aktywny udział zawodników biorących udział 
w rozgrywkach

Udział 60 osób Protokoły meczowe, fotorelacja.

Rozegranie meczów ligowych w czterech 
grupach wiekowych.

40 meczów Zgodnie z harmonogramem rozgrywek, 
dokumentacja fotograficzna.

Prowadzenie treningów sportowych w 
dyscyplinie piłka nożna.

60 osób Plan treningów, dokumentacja zdjęciowa.

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. 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 . Pomoc medyczna na mecze ligowe (10 
meczów) 10x120 zł

1200 zł 1200 zł

2. Sędziowanie meczów piłki nożnej (10 
meczów) 10x120 zł

1200 zł 1200 zł

3. Wynajęcie boiska WOSIR Wyszków 
(4 meczów) 5 xl50 zł

750 zł 750 zł

4. Piłki meczowe 5 szt. 1000 zł 1000 zł

5.
Obciążniki do bramek piłkarskich 2 
sztuki

1100 zł 1100 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5250 5250 zł

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponow ane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w  zakresie działalności pożytku publicznego 
o fe ren ta (-tów );

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbyw ać wyłącznie w  ramach prowadzonej odp łatne j działalności pożytku 

publicznego;

3) o fe re n t* /  o fe renc i* składający niniejszą o fe rtę  nie zalega(-ją)* /z a le g a j- ją )*  z opłacaniem  należności z ty tu łu  zobowiązań 
podatkow ych;

4) o fe re n t* /  o fe renc i* składający niniejszą o fe rtę  nie zalega(-ją)* /  zalegał-iał*  z opłacaniem  należności z ty tu łu  składek na

ubezpieczenia społeczne; _________

5) dane zawarte w  części II niniejszej o fe rty  są zgodne z KrajewyńTRejeśtrem  Sądow ym * /  inną w łaściwą ew idencją*;
6) wszystkie in form acje  podane w  o fercie  oraz załącznikach są zgodne z aktualnym  stanem  praw nym  i faktycznym ;

7) w  zakresie związanym ze składaniem  o fe rt, w  tym  z grom adzeniem , przetw arzaniem  i przekazywaniem danych 

osobowych, a także w prow adzaniem  ich do system ów inform atycznych, osoby, których dotyczą te  dane, złożyły stosowne 

oświadczenia zgodnie z przepisam i o ochronie danych osobowych.

. £ )  t A .7..........

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

D ata

„MUKS DĄBRÓWKA”
Między szkolmy Uczniowski Klub Sportowy 

ul. Tadeusza Kościuszki 20 A 
05-252 Dąbrówka 
NIP. 1251627151

tel/fax 29 757 81 52 / 512 26 67 44


