Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego)

URZĄD MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW
KULTURA I SZTUKA

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
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY OSTOJÓW - WPIS W EW. STOWARZYSZEŃ ZW.pod poz. nr. 30
REGON 368619088
OSTOJÓW 16, 26-130 SUCHEDNIÓW (do korespondencji OSTOJÓW 212, 26-130 SUCHEDNIÓW)
przyjazny.ostojow@gmail.com
Nr konta 33 8520 0007 2001 0002 8860 0001
2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Małgorzata Stępień - prezes Stowarzyszenia, zam Ostojów 212
telefon 661 202 403
email: przyjazny.ostojow@gmail.com
stem_01@o2.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
Klasyka w interpretacji młodych
2. Termin realizacji zadania
Data
Data
28.09.2019

15.10.2019

publicznego)
rozpoczęcia
zakończenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W naszym środowisku wiejskim istnieją ograniczone możliwości dostępu i uczestnictwa w różnorodnych
formach życia kulturalnego. Odczuwamy brak domu kultury w którym moglibyśmy spotykać się i organizować
imprezy kulturalne. Nasze Stowarzyszenie stara się wyjść naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców,
staramy się wychodzić z inicjatywą w stronę mieszkańców, organizować różnego rodzaju zajęcia dodatkowe,
warsztaty które między innymi mają na celu ujawnianie talentów, rozwijanie zainteresowań czy też pokazanie
różnym grupom społecznym innej możliwości spędzania wolnego czasu.
W związku z powyższym udało mi się nawiązać kontakt ze Stowarzyszeniem działającym przy Filharmonii
Świętokrzyskiej, którego członkowie przyjeżdżają do mniejszych miejscowości, gdzie promują swoją twórczość
poprzez organizowanie koncertów filharmonii z racji tego, że nie każdy ma możliwość posłuchania na żywo
takiego rodzaju muzyki. Zespół koncertujących artystów składa się z 15 osób - absolwentów szkoły muzycznej.
Celem naszego stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej i integracji społeczeństwa,
dlatego jest dla nas bardzo ważne zorganizowanie tego koncertu, gdyż ze względu znaczną odległość od Kielc
wielu mieszkańców nie miało nigdy okazji być na tego typu koncercie oraz nie każdego stać na to tego typu
wydatek.
Naszym celem jest zainteresowanie i pozyskanie widowni z terenu całej Gminy Suchedniów, planujemy
odpowiednio wcześniej przygotować plakaty i zaproszenia dla władz i Organizacji z terenu naszej gminy.

Koncert jest zaplanowany we współpracy z tutejszym Księdzem Proboszczem.. na dzień 29.09.2019 w
Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Alojzego Orione w Ostojowie o godzinie 18:00 po wieczornej
mszy. W przygotowanie zaangażujemy mieszkańców, aby zapewnić odpowiednie nagłośnienie koncertu,
przygotować poczęstunek artystom. Poczęstunek przygotują członkowie stowarzyszenia wraz z paniami z Kół
Żywego Różańca, nagłośnienie przygotuje i będzie je obsługiwał mieszkaniec naszej miejscowości. Już podczas
pierwszego ze spotkań zgłosiło chęć do wspólnego przygotowania 10 osób. Zamierzamy kupić kawę , herbatę,
cukier , napoje, produkty do wypieku ciast i zrobienia sałatek . Aby uniknąć dodatkowego wydatku
zamierzamy samodzielnie zaprojektować zaproszenia i plakaty, a następnie wydrukować. Salę do
przygotowania poczęstunku udostępnią nam Rycerze Kolumba działający przy Parafii w Ostojowie.
Całkowity koszt organizacji koncertu pod tytułem"Klasyka w interpretacji młodych" to 800 złotych, jednak
uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów . Koncert jest kierowany do różnych grup wiekowych z terenu MiG
Suchedniów , jednak w sposób szczególny chcemy zaprosić do wzięcia udziału w tym wydarzeniu osoby , które
już nie są aktywne zawodowo i często nie potrafią wypełnić swojego wolnego czasu. Zaproszenia skierujemy
do władz miasta i starostwa , Radnych, Rady Seniorów, Rycerzy Kolumba, Kół Gospodyń , Dyrekcji i nauczycieli
z Suchedniowskich Szkół, oraz Organizacji Pozarzadowych działąjących na terenie naszego MiG.
Przewidziana liczba uczestników koncertu to minimum 100 osób.
Przy organizacji koncertu współpracujemy z:
-Parafią Ostojów
- Rycerzami Kolumba
- Kołami Żywego Różańca
- Radą Seniorów
-przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Ostojowie

Nazwa rezultatu
Koncert
Integracja lokalnej
społeczności w obszarze
kultury,wzrost świadomości
i wiedzy, oraz aktywności
społeczności lokalnej,
zdobywanie nowych
doświadczeń
Aktywizacja mieszkańców
poprzez wspólne działanie

Podniesienie jakości
współpracy pomiędzy
lokalnymi grupami
społecznymi
Stworzenie mieszkańcom
możliwości poznania piękna
muzyki klasycznej promowanie kultury
wysokiej

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)
1 – liczba koncertów

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
materiał zdjęciowy

100 osób – liczba widzów
podczas koncertu w tym
wolontariusze

materiał zdjęciowy

10 – liczba osób
zaangażowanych w
organizację koncertu –
wolontariuszy
5 – liczba
zaangażowanych
podmiotów

Listy obecności ze spotkań roboczych

1 – liczba koncertów
muzyki klasycznej

materiał zdjęciowy

j.w.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz
zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania
W tym roku realizowaliśmy projekt z LGD wokół Łysej Góry, do realizacji którego zaangażowaliśmy dużą ilość
mieszkańców i Organizacji. W całym projekcie wzięło udział ponad 300 osób, z różnych grup wiekowych. Mamy

doświadczenie w pozyskiwaniu zaangażowania. Podczas realizacji projektu staraliśmy się jak najbardziej
rozszerzyć nasze działania, nie ograniczaliśmy się tylko do środków, które otrzymaliśmy z grantu, a udało nam
się pozyskać również sponsorów w celu uatrakcyjnienia organizowanych przez nas wydarzeń. W trakcie realizacji
projektu współpracowaliśmy również ze Służbami mundurowymi nie tylko z naszej Gminy, ale włączyliśmy
również do działania i zapewnienia bezpieczeństwa Służby z powiatu Skarżyskiego jak i powiatu Kieleckiego.
Wkład własny finansowy włożony w przygotowanie koncertu to zakup art. spożywczych na poczęstunek dla
artystów w kwocie około 120 zł
Wkład rzeczowy
- praca wolontariuszy 10 osób po 3h x 10zł/h = 300zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj kosztu
Koszt koncertu- umowa
Zakup art spożywczych na poczęstunek

Praca Wolontariuszy (wkład
osobowy)

4.
5.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

800
120
300

1 220

800

420

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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
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.

Data 15.09.2019

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

