
Urząd
Miasta i Gminy Suchedniów

ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25 43 186; fax 41 2543 090

\V\VW .suc hednio\\' .pl
e-mail: suchedniow@poczta.fm

Suchedniów, 20.01.2017 r.

RS.525.1.2017

Ogłoszenie o złożeniu oferty
w trybie art.l9a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn "lll Suchedniowski Bieg Kobiet" przez
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy Siebiega, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę
w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl. zakładka - organizacje
pozarządowe, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowi e oraz na stronie
internetowej www.suchcdniow.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać w termlme 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,
tj. do 27.01.2017 r. w następujący sposób:

- osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie
- drogą elektroniczną na adres rozwoj.stratcgia@suchcdniow.pl
- listownie na adres - Urząd Miasta iGminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu)

mailto:suchedniow@poczta.fm
http://www.suchedniow.bip.doc.pl.
http://www.suchcdniow.pl
mailto:rozwoj.stratcgia@suchcdniow.pl


Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej z dnia

14 kwietnia 2016r. (poz. 570)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJIZADAiII A PUBLICZNEGO

Załącznik nr 1

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczególnych poiach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie. /niepobieranie*" oznacza, że najeży skreślić niewłaściwą odpowiedź,
pozostawiając prawidłową. Przykład: ,,~e~iefaAie'/niepobieranie'''.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Gmina Suchedniów
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
5.ochrony i promocji zdrowia; 10) działalności wspomagającej rozwój

3. Rodzaj zadania publicznego'l wspólnot i społeczności lokalnych; 14) upowszechniania kultury fizycznej i
sportu;

4. Tytuł zadania publicznego III Suchedniowski Bieg Kobiet "Nie cycka my się z rakiem"

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data . 115.01.2017 I Data. . I 05.03.2017
rozpoczęcia zakonczenla

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji Ueżeli jest inny od adresu siedziby)

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy Siebiega, Kielce Dobrowolskiej 5A/36
KR5 0000505083

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty Damian Orzechowski, 509633859, Ol lPc;.owskiRS(@grTldiLcom

(np. numer telefonu, adres poczty www.siebiega.com
elektronicznej, numer faksu, adres strony
internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

5 marca, w Suchedniowie, planowana jest już trzecia edycja biegu, który dedykowany jest tylko płci pięknej. II
Suchedniowski Bieg Kobiet, który po raz drugi odbędzie się pod hasłem "Nie cyckamy się z rakiem. Bieg poza świetną
zabawą będzie też zwracać uwagę na profilaktykę nowotworową wśród kobiet, w szczególności na profilaktykę rak,
piersi. Bieg ma charakter happeningu, będzie także promować zdrową rywalizację.

l) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 doLO
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Bieg przeznaczony jest dla kobiet od 16 roku życia, nie przewidziana jest górna granica wieku. Organizator przewiduj,
limit miejsc - 300 uczestniczek. W roku ubiegłym, limit 200 miejsc okazał się niewystarczający i lista startowa został,
szybko zapełniona. Wśród uczestniczek ubiegłorocznej edycji, około 60% pochodziło z Suchedniowa i okolic, natomiast
pozostałe uczestniczki, to mieszkanki naszego województwa.

Organizatorzy zapewniają promocję biegu przez najbardziej rozpoznawalne kanały SM związane z aktywnością fizyczną i
bieganiem w naszym regionie (SM -social media, Facebook, Instagram, strony www) tj. fanpagi Siebiega, Naszmaraton,
Biegający Suchedniów, Nasz Suchedniów, oraz promocję tradycyjną - plakaty, promowanie biegu w lokalnych mediach
oraz spotkania z lokalnymi organizacjami, np. Klubem Seniora w Suchedniowie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w wydarzeniu wezmą udział pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału Onkologii oraz załoga
tzw. mammobusa, specjaliści będą odpowiadać za profilaktykę, udzielanie informacji oraz podstawowe badania
profilaktyczne.

W organizacje biegu, poza członkami stowarzyszenia Siebiega włączeni będą również biegacze amatorzy z grup'
Biegający Suchedniów, którzy są bardzo zaangażowani w to przedsięwzięcie, a także harcerze i członkowie organizacj"
Strzelec, którzy pomogą zabezpieczyć trasę biegu. Podobnie jak w roku ubiegłym, w organizację biegu włączą się lokalni
przedsiębiorcy, którzy ufundują drobne upominki dla uczestniczek oraz poczęstunek - słodkie bułki, pączki. '"
wydarzenie zaangażowane będą również szkoły z terenu miasta, które zachęcimy do wzięcia udziału w roli kibiców.

Prace nad przygotowaniem biegu zaczynają się w połowie stycznia i obejmują działania takie jak:

- opracowanie trasy biegu

- opracowane regulaminu biegu

- złożenie odpowiednich dokumentów w jednostkach samorządowych, uzyskanie pozwoleń na organizację wydarzenia

- podpisanie umów z partnerami biegu

- utworzenie internetowych zapisów na bieg

- promocja wydarzenia w Internecie oraz w lokalnych mediach (Radio Kielce, lV Świętokrzyska, lVP Kielce, Echo Dnia,
Skariysko24)

Bieg odbędzie się ulicami miasta Suchedni ów, start i meta umieszczone będą przy hali sportowo - rehabilitacyjnej, pr"
ulicy Sportowej w Suchedniowie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

w biegu weźmie udział 300 uczestniczek
organizatorzy przewidują, iż w imprezie weźmie udział (biegaczki + kibice, organizatorzy, wolontariusze) ok. 700 osób
organizatorzy zakładają, że ok. 60% uczestniczek wydarzenia (uczestniczek biegu oraz osoby uczestniczące w imprezie)
korzysta z wiedzy ekspertów i podniesie swoją wiedze na temat zagrożeń nowotworowych
wydarzenie będzie oddziaływać na wszystkich uczestników wydarzenia i zwróci ich uwagę na potrzebę wczesnych bada(

profilaktycznych.
Ponadto:
Promocja Miasta i Gminy Suchedniów
Promocja zdrowego trybu życia
Profilaktyka i edukacja nt nowotworów wśród kobiet
Integracja społeczności lokalnej, zaangażowanie różnych organizacji działających na terenie miasta i gminy
Dbanie o wizerunek miasta i społeczności lokalnej
Aktywizacji kobiet z Suchedniowa, ale również z całego regionu do aktywnego spędzenia czasu
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Koszt calkowity do poniesienia do poniesienia
(zl) z wnioskowanej ze środków

dotacji') finansowych
(zl) własnych, środków

Lp. pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego')

(zl)

1 Zakup medali dla uczestniczek biegu 2400 1000 1400

2 Puchary dla trzech pierwszych kobiet 100 O 100

3 Woda dla uczestniczek biegu 150 O 150

4 Poczęstunek dla uczestników 200 O 200

S Ubezpieczenie biegu 300 O 300

6 Karetka/zabezpieczenie medyczne 150 O 150

Koszty ogólem: 3300 1000 2300

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów

zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu

składek na ubezpieczenia społeczne.

:::1...~~::::::::::::::::::::::::::::
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Data .dJ:./r ..!:.2/Z ..-'
Zalacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym RejestrzeSądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3} Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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