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~:p::lii~~~~~~~!;;;;;~LlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty: 
Ofert~ nalezy wypetnic wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przypisach. 
laznaczenie gwiazdkil, np.: "pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, ze nalely skreslic niewtasciwil odpowiedi, pOlostawiajilc 
prawidtowil. Przyktad: "pobieranie* /Aief'leeieraAie*". 

I. Podstawowe informacje 0 ztoionej ofercie 

1. Orpn admlnlstracJl publianeJ, Gmina Baboszewo 
do'- L. Jest adresowana oferta 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mtodzieiy z terenu 

2. Redzaj zadania pubUczneao1l gminy Baboszewie w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez 
zorganizowanie i zapewnienie aktywnosci ruchowej i sportowej dla 
najmtodszych dzieci. 

II. Dane oferenta(-tow) 

1. Nazwa oferentaH6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sitdowym tub Innel ewidencjl, adtes sledJiby. $trona 
www, adtes do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Nazwa: Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" w Baboszewie, Numer Krs: 0000211069, 
Adres: Kod pocztowy: 09-130, poczta: Baboszewo, Miejscowosc: Baboszewo, Ulica: Warszawska Numer posesji: 9a 
Adres do korespondencji jw. 
Telefon: 23/6611091 wew. 28 
Nr konta bankowego : 288230000700008992 20000001 

Dane kontaktowe: 
2. Dane osoby upowainlonej do sldadania Dane os6b upowaznionych: Imi~ i nazwisko: Katarzyna Gierkowska, 

wyjMnler\ dotycz,cvch oferty (np. iml~ i na'lwlsko~ Adres Email:ewidencja@gminababoszewo.pl, Tel. 23/661-10-91 wew. 28; 

"timer telefonu, Cldres poaty elektronlcznej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytut zadania publicznego "Aktywne dziecko" 

2. Termln rea~izacji zadanla publlcznego~1 Data I 01.09.2022 I Data 1 30.09.2022 
fOzpOC~ia zakoflczenia 

3. Syntetyczny opls zaclanfa (wraz Ie W$kazaniem mieiSQ Jep r-ealiJaqJ) 

b plS ZADANIA: 

,Aktywne dziecko" to strefa zabaw sportowo - rekreacyjnych i animacji dla dzieci. W ramach zadania zostanCj 

przygotowane atrakcje zapewniajClce aktywnosc ruchowCl i sportowCl najmtodszych uczestnik6w IIDoiyne ~ 

r.v Baboszewie". Strefa IIAktywne dziecko" b~dzie wyposaiona w sprz~t do zabaw i (wiezen, m.in. scianki wspinaczkowe ze 

Iz.jeidialniami, tory przeszk6d, trampoliny, mini t6dki. Dmuchane zabawki, kt6re zostanCl wynaj~te przez Stowarzyszenie 

1 )Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci poiytku 

publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zm.) . 

2'Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dnL 



harakteryzujCl sit:: bajkowymi ksztattami i iywymi kolorami. Sprzt::t ten pobudzi fantazj~, a tym samym zach~ci do zdrowej 

aktywnej zabawy. Obecnie wi~kszosc dzieci sp~dza sw6j wolny czas przed ekranem telewizora bCldi komputera co z kolei 

:>przyja nadwadze i przyczynia si~ do powstawania wielu chor6b. Zabawa z wykorzystaniem dmuchanych zabawek niejako 

wymusza na dziecku ruch a tym samym zapewnia zdrowCl porcj~ aktywnosci fizycznej. Ponadto Stowarzyszenie podczas 

wydarzenia IIAktywne dziecko" zapewni takie animacje dla dzieci poprzez: zabawy ruchowe z elementami takich 

dyscyplin sportowych jak: pHka noina, siatk6wka, koszyk6wka, pitka r~czna. Uczestnikami zadania b~dCl dzieci i mfodziei L 

erenu Gminy Baboszewo. Stowarzyszenie nie pobierze iadnych opfat od uczestnik6w zadania. 

Mieisce i czas: 

Aktywne dziecko" to wydarzenie, kt6re zostanie zorganizowane w dniu 04 wrzesnia 2022 roku od godz. 11:45 jako 

mpreza towarzyszClca imprezie integracyjno-promocyjnej niemasowej 0 nazwie IIDoiynki w Gminie Baboszewo" na 

fStadionie w Baboszewie. 

Planowana liczba uczestnik6w: 

tw zadaniu pod nazwCl IIAktywne dziecko" weimie udziaf ok. 150 aktywnych uczestnik6w (dzieci i mtodziei). Ponadto 

~ydarzenie zgromadzi ok. 150 os6b dorostych (rodzic6w i opiekun6w). 

W kfad osobowy i rzeczowy oferenta: 

~edna osoba zostanie zaangaiowana do wykonania zadan organizacyjnych zwiClzanych z przygotowaniem i realizacj<l 

lzadania oraz obsfugCl technicznCl w dniu wydarzenia. Stowarzyszenie zapewni obstug~ biurow<l i frnansowo-rachunkowij 

lzadania. Stowarzyszenie Sportowo - Ekologiczno-Turystyczne SET posiada zasoby rzeczowe umoiliwiajClce realizacj ~ 

zynnosci organizacyjnych zwiClzanych z zadaniem IIAktywne dziecko". Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne 

~ET dysponuje niezb~dnym zapleczem lokalowym a takie sprz~tem biurowym (m.in. komputer z dost~pem do internetu, 

drukarka, fax, tel.), kt6re b~dCl stanowity wkfad rzeczowy niefinansowy. Zasoby te nie b~d<l stanowity koszt6w zadania. 

* zwi~kszenie aktywnosci fizycznej dzieci 
poprzez stworzenie warunk6w do 
aktywnego spt::dzania czasu wolnego 
przez dzieci, mfodziei i dorostych; 
* integracja dzieci i mtodzieiy poprzez 
uczestnictwo w zabawach grupowych; 

* przeciwdziatanie chorobom 
cywilizacyjnym, w tym nadwadze i 

otytosci, wykluczeniu spotecznemu oraz 
zjawiskom patologii spotecznych poprzez 
zapewnienie atrakcyjnej formy 

sp~dzania wolnego czasu w dni wolne od 
zaj~c szkolnych i pracy dla dzieci i 
mtodzieiy a takie dorostych; 

PIanowany poziom osiJlgni~cfa 
I'QIttat6w twaftOjt 

docelowa) 

150 os6b biorClcvch udziat w 
spotkaniu 

150 os6b biorClcych udziat w 
spotkaniu 

Spos6b monltorowanta rezukat6w I ir6dto 
lnformacl' 0 osiunt .. u wskafnlka 

Dane frekwencyjne, przeprowadzenie 
dokumentacji fotograficznej. 

Dane frekwencyjne, przeprowadzenie 
dokumentacji fotograficznej. 



* promowanie aktywnosci fizycznej 
wszystkich srodowisk i grup spofecznych, 

Informacja 0 wydarzeniu w 
w tym dzieci i mtodzieiy; 

mediach 
Przeprowadzenie dokumentacji 

spotecznosciowych, prasie. 
fotograficznej, wydruk informacji. 

* promowanie Gminy Baboszewo; 

S. Kr6tka charakterystyka Oferema, J. doMiadczenia w realizacj1 dziatad pfanowanych w oferde 0I'8l zasoD6w, fct6 
dil w reafizacji mdan .. 

towarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" dziata nieprzerwanie od 2004 r. Jest organizatorem wiel 

rzedsi~wzi~c zarowno sportowych, kulturalnych jak i w zakresie niesienia pomocy najbardziej potrzebujqcym. SE 

klicznie od 2006 r. organizuje imprezy masowe "Powitanie lata", ktore cieszq si~ ogromnq popularnosciq. 

ramach "Powitan lata" SET urzqdza zabawy i turnieje promujqce aktywnosc fizycznq i sport. Stowarzyszenie 

portowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" aktywnie wspiera rozwoj kultury fizycznej i sportu. Od 2007 r. SE 

rganizuje rajdy rowe rowe dla cztonkow Stowarzyszenia, mieszkancow gminy Baboszewo oraz powiatu ptonskieg 

ach~cajqc i propagujqc tym samym aktywnq form~ sp~dzania wolnego czasu wsrod dorostych, mtodzieiy i dzieci. 

ramach rajdow uczestnicy pokonywali rowerami drogi gminy Baboszewo, a takie powiatu ptonskiego. Od 2015 

oku gmina Baboszewo jest liderem rajdow, w zwiqzku z tym Stowarzyszenie organizuje rajdy rowerowe w ramac 

,Marszu gwiaidzistego - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat ptonski" na mocy porozumienia 

odpisanego z powiatem ptonskim oraz gminami powiatu. Stowarzyszenie w ramach organizacji rajdow: 

rzeprowadzito kampani~ informacyjnq, opracowato trasy i wydrukowato mapy, przygotowato przystanki na 

rasach, opracowato regulaminy rajdow oraz karty uczestnictwa, zapewnito positek dla uczestnikow. Udzia 

rajdach byt catkowicie bezptatny. Rok rocznie rajdy cieszq si~ ogromnq popularnosciq wsrod mieszkanco 

owiatu ptonskiego. Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno-Turystyczne "SET" w Baboszewie w latach 2015, 201 

2017 zostafo wybrane przez Gmin~ Baboszewo w ramach otwartych konkursow ofert, co pozwolito SET na 

organizowanie sptywow kajakowych na rzece Wkrze. Stowarzyszenie realizowato zadania publiczne z zakresu 

romocji turystycznej gminy na podstawie umow 0 realizacj~ zadania publicznego. W okresie od 26.03.2018. d 

1.05.2018. Stowarzyszenie realizowato zadanie pn. Ogolnopolski Amatorski Wyscig w Kolarstwie Szosowym 

kazji 100-lecia Odzyskania Niepodlegfosci przez Polsk~. Zadanie zostato dofinansowane ze srodkow budiet 

anstwa w ramach zadania IIUpowszechnianie sportu w rodzinie oraz w roinych grupach spotecznych" 

golnopolski Amatorski Wyscig w Kolarstwie Szosowym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodlegtosci przez Polsk 

o wyscig kolarski/rowerowy dla dzieci, mtodzieiy i dorostych, ktory zostat zorganizowany na drogach gmin 

aboszewo w dniu 1 maja 2018 r. Wszyscy zawodnicy pokonali tras~ dtugosci 42 km. W zadaniu wzi~li udzia 

awodnicy z catej Polski. Zadanie zostato rozliczone w MSiT. Wartosc dofinansowania z MSiT -15000,00 zt. W rok 

018 Stowarzyszenie SET realizowato zadanie publiczne pn. IIAktywne dziecko". Byta to strefa zabaw sportow 

ekreacyjnych i animacji dla dzieci. W ramach zadania zostaty przygotowane atrakcje zapewniajqce aktywnos' 

uchowq i sportOWq najmtodszych uczestnikow imprezy masowej IIPowitanie Lata w Baboszewie". Zadanie zostat 

ozliczone w Gminie Baboszewo. Wartosc dofinansowania - 10 000,00 zt. Takie w 2018 r., dzi~ki dofinansowaniu 



aj~c ze srodk6w panstwowego Funduszu Zaj~c Sportowych dla Uczni6w (MsiT), Stowarzyszenie zrealizowafo 

7adanie IIBaboszewo - umiem pfywac". W zadaniu wzi~fo udziaf 191 uczni6w z klas I-III. Zadanie cieszyfo si~ 

ogromnq popularnosci wsr6d uczni6w i rodzic6w. Kaidy z uczestnik6w zadania zrealizowaf 20 godzinny program 

tzaj~c na pfywalni. Stowarzyszenie w ramach zadania opracowafo harmonogram zaj~c, zatrudnifo opiekun6w 

~apewnHo transport na pfywalni~. Wolontariusze Stowarzyszenia zaj~li si~ wszystkim czynnosciam 

prganizacyjnymi zwiqzanymi z obsfugq zadania. Zadanie zostafo rozliczone w MSiT. Wartosc dofinansowania z MSil 

roo 39 960,00 zf. W 2019r realizowafo zadanie publiczne pod tytufem: IIAktywne dziecko" na Powitaniu Lata 

~ Baboszewie w dniu 15 czerwca 2019 roku jako impreza towarzyszqca imprezie 0 charakterze rozrywkowo 

~ulturalnej. W 2021r realizowafo zadanie publiczne pod tytufem: IIAktywne dziecko" na Doiynkach w Baboszewie 

~ dniu 05 wrzesnia 2021 roku jako impreza towarzyszqca. Stowarzyszenie wsp6fpracuje z Gminq Baboszewo od 

poczqtku swojej dziafalnosci. Oferta spfyw6w kajakowych jest ciekawq propozycjq sp~dzania wolnego czasu 

~zmocnienia aktywnosci fizycznej uczestnik6w oraz pobudzenia swiadomosci zdrowotnej i ekologicznej. Zadania 

ealizowane w ramach um6w Stowarzyszenie wykonafo zgodnie z ofertami, rzetelnie i terminowo. Otrzymane 

~rodki z dotacji zostafy rozliczone prawidfowo i w terminie. Ponadto, Stowarzyszenie w ramach wsp6tprac~ 

tz samorzqdem terytorialnym wsp6torganizuje od kilku lat organizujClc zgrupowania sportowe dla dziec 

mtodzieiy, kt6re odbywajq si~ w okresie ferii zimowych. W ramach wsp6fpracy Stowarzyszenie zapewnia 

Izakwaterowanie i wyiywienie uczestnik6w, dost~p do obiekt6w sportowych oraz sprz~tu sportowego. SET wspiera 

lfinansowo uczni6w szk6t z terenu gminy Baboszewo poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych. Od wielu lat 

est wsp6torganizatorem Balu Charytatywnego podczas kt6rego pomaga najbardziej potrzebujClcym. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego 

Lp. Rods) kosztu warto§t Zdotaeji Zinnydl 
Pl.N Hdet 

1. Wynajem sprz~tu sportowo- 8500,00 zt 8SOO,OOzt 
rekreacyjnego 

2. Animacje sportowe 1500,00 zt lSOO,OOzt 

3. Koordynacja i obstuga zadania 500,00 zt sao,OOlf 

4. 

5. 

Sums wszystklch koszt6w reafizacji zadanla 10500,00 zt 10000,00 zt 500,00 zt 



V. Oswiadczenia 

Oswladczam(-my), i:e: 

1) proponowane zadanle publiczne b~dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci poZytku publicznego 
oferenta(-t6w); 

2) pobieranie swiadczen pieni~inych b~dzie si~ odbywac wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku 
publicznego; 

3) oferent* / efefefl€+* sktadajqcy niniejszq ofert~ nle zalega(-jq)* I zalega( jil)* z optacaniem naleinoSci z tytutu zobowiqzan 
podatkowych; 

4) oferent* / efefe.R€i* sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega(-jq)* / zalega( jq)* z optacaniem naleinosci z tytutu sktadek na 
ubezpieczenia spoteczne; 

5) dane zawarte w cz~sci II niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* I iRRil wtasEiYJiI: ewieeREiil:*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznlkach Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym; 
7) w zakresie zwlqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem I przekazywaniem danych osobowych, 

a taki:e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, ztoi:yty stosowne oswiadczenia 
zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych. 

I PREZES 
J ': tqWarzyszenlal-s~E .J _ () 

ckloA·D·e.v.t·erN·· " uf 'Wbbk'~" " "'" 
Ma1nJ.zata 19'dzew a l 

(pod pis osoby upowaznionej lub podpisy 
osob upowaznionych do sktadania o5wiadczen 
woli w imieniu oferentow) 

SE~ETARZ Stowa enia "SET" 

Kotorzy kowsl<a 

A5,Ol Q[)(l:L Data .i! ....................................... .. 
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