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OSwiadczam (-y)
1) proponowane zadanie publiczne w caloSci mieSci siq w zakresie dzialalnoSci po2ytku publicznego oferenta/
o'ferentowl),
2) w ramach skladanej oferty pzewidujemy niepobieranie oplat od adresat6w zadania;
3) oferenVofiereneil)jest an'riqzanylsq-zilftqzanil) niniejszq ofertq do dnia 2016-05-20;
4) w zakresie zttiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzeluarzaniem i pzekazywaniem
danych osobowych, atak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq,
zlo2yly stosowne oSwiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia '1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.z2OO2 r. Nr 101, poz.926,zp62n. zm.\;
5) oferenUofercneil) skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega ffq)zalegraffil)z oplacaniem nale2noScl z fftulu
zobowiqzai podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne
6) dane okreSlone w czqSci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/w{a5eiwEevrridengglr;
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

(podpis osoby upowa2nionej lub podpisy os6b
upowa2nionych do skladania oSwiadczei woli w

im ie n i u oferenta/o,ftrentow1 ))

o,t";fr..,.cq. X>19,

Zalqczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji. (zto2ony r6wnie2
elektronicznie)2al

2. Aktualny slalul (zlo2ony rownie2 elektronicznie)
3. Umowa miqdzy podmiotami uprawnionymi (zlo2ony r6wnie2 elektronicznie)

PoSwiadczenie zlo2enia ofer67 zsl

Adnotacje uzgdowe z5)
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'l ) Niepotrzebne skre6lic.
24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.

25) Wpelnia organ administracji publicznej.

acf5-999d-1 5be lVrii', ,,
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OFERTA/ffi1)
oRGAN|ZACJt POZARZADOWEJ

ffi1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

14 ) nauka, szkolnlctwo wyisze, edukacja, o5wiata i wychowanie
l6 ) kultura, sztuka, ochrona d6b. kultury i dzledzictwa narodowego
lodzaj zadania publicznego 

'?))

ll Konkurs Mlodych Talenl6w
(Mul zadania publicznego)

w okresie od 2016-05-05 do 2016-05-20

W FORMIE SPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGOl)

PPZEZ

Gmina i Mlaslo Czerwionka-Leszczyny
(organ adminisbacii publicznej)

sktadana na podstawie przepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustary z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie

acf5-999d-15be
l^/itkac
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I. Dane oferenta/o,felc,n6w1)3)

1) nazwa: "Fundacja Edukacji Artystycznej Egida"

2) forma prawn6;a)

( ) stowarzyszenie (X) fundacja

( ) koScielna osoba prawna ( ) koScielna jednostka organizacyjna

O spoldzielnia socjalna ( )inna........
3) numer w Krajowym Rejestze Sqdowym, w innym rejestze lub ewidencji:s)
0000490473

4) data wpisu, rejestracji lub utwozenia: 6)2013-12-18

5) nr NIP: 6423185174 nr REGON: 243446555

6) adres:

miejscowoS6: Ksiqienice ul.: Konwaliowa

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: Czenrionka-Leszczyny powiat: arrybnicki

wojew6dztwo:Slqskie

kod pocztowy:4/,-213 poczta: 8)Rybnik-kamief

7) tel.: 604403411 faks:

e-mail: http://

8 ) n u mer rach u n ku ba n kowego : 551 O2O247 20000680204508933

nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczgdno6ci Bank Polski SA Oddzial 1 w Rybniku

9) nazwiska i imiona os6b upowa2nionych do reprezentowania oferenta/ofer=nt6w1) :

Podorski Andrzej
Winkler-Podorska Mariola

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo6rednio wykonujqcej zadanie, o ktorym
mowa w ofercie:e)

"Fundacja Edukacji Artystycznej Egida"

1 1) osoba upowa2niona do skladania wyjaSniei dotyczqcych oferty (imig i nazwisko oraz nt telefonu
kontaktowego)

Andrzej Podorski 60440341 1

1 2) przedmiot dziatalnoSci po2ytku publ icznego :

a) dzialalno66 nieodplatna po2ytku publicznego

L Krzewienie kultury muzycznei w spoleczefstwie polskim.
2. Wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
3. Wspieranie dzialalno6ci instytucji kultury i szk6l artystycznych,
4. Zakladanie instytucji kultury i szk6l artystycznych.
5. Propagowanie ta6ca nowoczesnego
6. Propagowanie baletu klasycznego.
7. Propagowaniesztukplastycznych.
8. Promocia utalentowanych instrumentalist6w izespol6w kameralnych,
9. Promocjautalentowanychdzieci,mlodzieiyidoroslych,
10. Wspieranie finansowe i materialne os6b utalentowanych artystycznie,
11. Wspieranie dzialalno5ci popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muryki,
12. Prowadzenie dzialalno5ci o6wiatowej na terlrtorium Rzecrypospolitej Polski .

13. Prowadzenle zajg6 terapii poprzez sztukq .

14. Dzialaniaproekologiczne.
15. Dzlalania w ramach portali internetowych.
16. Dzialalno5cl w zakresie nagraf diwiqkowych i murycznych.
17. Dzialalno56 wydawnicza .

b) dzialalnoS6 odplatna po2ytku publicznego

acf5-999d-15be
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nie prowadzi

13) je2eli oferenUofu,re,neil)prowadzi/prowadzgl) dzialalnoSc gospodarczq:

a) numer wpisu do rejestru pzedsiqbiorc6w: nie dotyczy

b) przedmiot dzialalnoSci gospodarczej

nie dotyczy

ll. lnformacia o sposobie reprezentacii oferent6w wobec organu administracji
pu b I icznej wr az z przytocze n iem podstawy prawnej t o)

nie dotyczy

lll. Szczeg6lowy zakres rzeczory zadania publicznego proponowanego do
realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Celem organizacji "ll Konkursu Mtodych Talent6w" w zakresie gry na anstrumentach muzycznych
:skrzypcach, fortepianie, gitarze jest wyszukanie szczeg6lnie utalentowanych dzieci i mlodzieiy w tei
dziedzinie artystycznej. Konkurs jest dostgpny dla dzieci i mlodzieiy ucz4cych sie gry na w/w
instrumentach w szkole muzycznej,ognisku,domu kultury lub prywatnie .Konkurs ma formq
jednoetapowq I polega na wykonaniu przez uczestnika jednego utworu muzycznego kt6ry zostal urybrany
przez organizatora.Kaida grupa instrument6w zostala podzielona na trry zakresy edukacyjne : I i ll rok
nauki, lll i lV rok nauki, V iVl rok nauki .Utwory muzyczne kt5re zostaly zaproponowane przez
organizatora znajdujq sig w programach nauczania i sq dostgpne i realizowane przez uczqcych. lch wyb5r
nt4ynika ze znajomo6ci tematu i rozpoznania Srodowiska .Narzucenie u4ykonywanego programu ulatwia
ocene uczestnlk6w przez komisjg konkursowq, a takie samoocene uryrkonawcy. Przesluchania
konkursowe i ogloszenie wynik6w s4 dostgpne dla wszystkich uczestnik6w ,a tak2e sluchaczy nie
biorqcych udzialu w konkursie .

2. Opis potrzeb wskazujqcych na konieczno66 wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

Na terenie gminy Czerurionka-Leszczyny jest wiele dzieci ksztalcqcych siq na I etapie ksztalcenia
artystycznego niestety znikoma ich ilo56 pr5buje ksztalci6 siq w szkolach muzycznych ll stopnia w
Rybniku lub Gliwicach. tJynika to z migdzy innymi z braku imprezy tego $lpu,pozwalaiqcei na ocenq i
kontekst osiqgnigtego poziomu przez uczqcych sig w szkole muzycznej,ognisku,domu kultury Iub
prywatnie.Dzigki stworzeniu plaszczyzny konfrontacji umiejqtno6ci mlodych artyst5w nastqpuje
poznanie przez nauczycieli,rodzic6w i uczni6w tendencji ksztalcenia i wykonywania utwor6w poza naszE
gminq. Efektem bgdzie wyszukanie w6r6d uczestnik6w utalentowanych instrumentalist6w .Dodatkowo
Swiadomo$f etapu rozwoju mlodego artysty (uczestnika konkursu) bgdzie podstawq do podjqcia decyzji
co do dalszego ksztalcenia .

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

Konkurs jest skierowany bezpoSrednio do dzieci i mlodzieiy (minimum 43 uczestnik6w) grajqcych na

skrrypcach, forteplanie igitarze.Adresatami sq uczniowie szk6l muzycznych,ognisk muzycznych
,dom6w kultury a takie uczrycy sig prywatnie Po6rednio kierowany jest do rodzin i nauczycieli
uczestnik6w ,Ilt6rzy wspierajq i kierujq ich rozwojem.Konkurs bgdzie promowany w6r6d dzieci i

mlodzieiy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowanaa z dotacji inwestycii zwi4zanych z realtzaci4 zadania
publicznego, w szczeg6lno6ci ze wskazaniem w jaki spos6b przycryni sig to do podwy2szenia
standardu realizacji zadania.l 1)

nie dotyczy

5. lnformacjd, c4 w ciqgu ostatnich 5 tat oferenUoferencil)otrzymal/o@il)dotacj9 na

dofinansowanie inwestycjizwi4zanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycii,
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kt6re zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz datlt otrzymania
dotaciitt)

nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacil zadania publicznego otaz spos6b ich realizacji

Zakladane cele przez organizator6w to :

l.Wyszukanie iopieka dzieci szczeg6lnie uzdolnionych artystycznie,celem ich intensywniejszego
rozwoiu (minimum 37 os6b)
2.Poznanie moiliwo5ci artystycznych mlodych mieszkahcow gminy Czerurionka-Leszczyny.
3.Podniesienie poziomu ksztalcenia artystycznego (w zakresie muzyki) na terenie gminy Czerwionka-
Leszczyny.
4.Wzrost zainteresowania mieszkafc6w gminy Czenrionka-Leszczyny (rodzic6w) rozwojem artysgrcznym
ich dzieci.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Czenrionka-Leszczyny , budynek Mieiskiego O6rodka Kultury ,ul.Wolno6ci 2 .

8. Opis poszczeg6lnych dziatafi w zakresie realazacii zadania publicznego 12)

l.Napisanie Regulaminu ll Konkursu Mlodych Talent6w istworzenie Karty Uczestnictwa. Druk plakat6w
informacyjnych.
2.Rozeslanie Regulaminu i Karty Uczestnictwa celem promocji i rekrutacji uczestnik6w w formie
elektronicznej.
3.Podpisanie umou4y z MOK w Czerwionce-Leszczynach ul.Wolno6ci 2 na wynajqcie sali widowiskowej i
innych sa! na cele przebiegu konkursu.
4.Zapewnienie skladu osobowego komisji konkursowej .Celem zapewnienia wysokiego poziomu
przebiegu !l Konkursu Mlodych Talent6w do komisji zostal zaproszony konsultant krajovqy i czlonek jury
wielu konkurs6w ,w zakresie gry na skrrypcach
S.Zapewnienie obslugi prawidlowego przebiegu organizacyjnego:obsluga iprryjmowanie zgloszeri
uczestnik6w w jego trakcie, kierowanie kolejno6ciq prezentacji, konferansjerka, rozdawanie dyplom5w
uczestnictwa, upomink6w, poczgstunku .

6.Zakup statuetek dla I miejsc-l0 szt.. Zakup nagr6d rzeczowych dla innych nagrodzonych uczestnik6w i
upomink6w.
7.Druk dyplom6w uczestnictwa i miejsc nagrodzonych.
S.zakup okoliczno6ciourych upomink6w dla wsrystkich uczestn ik6w.
9.Zakup poczqstunku dla uczestnik6w. Zapewnienie posilku dla pracujqcego jury.
10.Urocryste zakoriczeni konkursu polqczone z rozdaniem nagr6d.

9. Harmonogram 1s)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2016-05-05 do 2016-05-20

Poszczeg6lne dzialania w zakresie realizowanego zadania
Publicznegola)

Terminy realizaqi
poszczeg6lnych
dzialafi

Oferent lub inny
podmiot
odpowiedzialny za
dzialanie w
zakresie
realizowanego
zadania
publicznego

Napisanie regulaminu i karty uczestnictwa w ll Konkursie
Mlodych Talent6w

2016-05-06 Oferent 1

Rozeslanie Regulaminu i Karty Uczestnictwa do plac6wek
ksztalcenia artystycznego celem reklamy i rekrutacji uczestnik6w
w formie elektronicznej.

201 6-05-06 Oferent 1

Druk plakat6w informacyjnych . 201 6-05-06 Oferent 1

Zakup statuetek dla I miejsc. Zakup nagr6d dla innych
nag rodzonych uczestn ik6w .Zakup poczgstu n ku d la
uczestnikow.

201 6-05-06 Oferent 1

acf5-999d-15be
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Podpisanie umowy z MOK w Czenivionce-Leszczynach
ul.Wolno6ci 2 na wynajgcie sali widowiskowej i innych sal na
cele przebiegu konkursu.

2016-05-07 Oferent 1

Zapewnienie skladu osobowego komisj i konkursowej 20'16-05-07 Oferent 1

Zapewnienie obslugi pzebiegu organizacyjnego. 2016-05-07 Oferent 1

Druk dyplom6w uczestnictwa . 2016-05-1 1 Oferent 1

Zakup slodkich buleczek i napoi dla uczestnik6w i ich rodzic6w. 201 6-05-1 3 Oferent 1

Druk dyplom6w os6b nagrodzonych . 201 6-05-1 3 Oferent 1

Rozpoczgcie ll Konkursu Mlodych Talent6w 201 6-05-1 3 Oferent 1

Uroczyste zakohczenie ll Konkursu Mlodych Talent6w 201 6-0s-1 3 Oferent 1

1 0. Zakladane rezu ltaty real izaci i zadania pu bl icznegol 5)

Rezultaty miqkkie:
l.Poznanie moiliwo6ci artystycznych minimum 43 mlodych mieszkafc6w gminy Czeruionka-Leszczyny.
2.Konfrontacja poziomu wykonawczego minimum 43 uczestnik6w konkurs
3.Podniesienie poziomu ksztalcenia artystycznego (w zakresie muzyki) na terenie gminy Gzeruvionka-
Leszczyny w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, domu kultury i w5r6d uczni6w prywatnych.
4.Umuzykalnienie mieszkaf c6w gminy Czerwionka-Leszczyny.
S.Wzrost zainteresowania mieszkafc5w gminy Czerwionka-Leszczyny (rodzic6w, dziadkowie, dalsza
rodzina) rozwojem afistycznym ich dzieci(okolo 180 os6b)
6.Wyszukanie iopieka dzieci szczeg5lnie uzdolnionych artystycznie ,celem ich intensywniejszego
rozwoiu spo6r6d minimum 43 uczestnik6w.
Rezultaty twarde:
l.Napisanie regulaminu konkursu .

2.Stworzenie w:zoru karty uczestn ika.
3.Uczestnictwo minimum 43 instrumentalist6w w specjalno6ciach : skrzypce(24 osoby), fortepian (16)

,gitara (3 osoby) .

4.Zakup 10 statuetek dla I miejsc, jednej statuetki dla -osobowo6ci konkursu-, 20 ksiqiek,50 przypinek .

S.Zrealizowanie ll Konkursu Mlodych Talent6w.
Sposoby monitorowania "ll Konkursu Mlodych Talent6w" :

1.llo56 zgloszefi uczestnik6w .

2.Lista obecno5ci uczestnik6w .

3.Dokumentacja zdjqciowa .

4. Protokoly konku rsowe.
5.Publikacje pokonkursowe.

lV. Kal ku I aqa przewidywa nych koszt6w rea I izaci i zadan ia publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj koszt6w:

Lp. Rodzaj koszt5w16)
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I Koszty merytoryczner8) po stronie: "Fu ndacja Edukacji Artystycznej Egida"

1) Oplacenie juror6w 3 '100,00 osoba 300,00 200,00 0,00 100,00

2) Oplacenie
przewodniczqcego komisji

1 540,00 osoba 540,00 540,00 0,00 0,00

acf5-999d-1 5be
1,r/itt<ac

Strona: 5



3) Nagrody dla
uczestnik6w

1 600,00 komplet 600,00 600,00 0,00 0,00

4) Poczgstunek dla
uczestnik6w

1 200,00 usluga 200,00 200,00 0,00 0,00

5) Posilek dla juror6w 4 35,00 osoba 140,00 140,00 0,00 0,00

6) Konferansjer ,| 150,00 umowa 150,00 50,00 0,00 100,00

7) Druk dyplom6w 1 50,00 usluga 50,00 0,00 50,00 0,00

il Koszty obslugi2o) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie: "Fundacja Edukacji Afistycznej Egida"

1) Strojenie pianina I '100,00 usluga 100,00 100,00 0,00 0,00

il lnne koszty, w tym koszty wyposa2enia i promocji po stronie: "Fundacja Edukacii Artystycznej Egida"

1) Druk plakat6w 1 250,00 usluga 250,00 150,00 100,00 0,00

IV Ogolem 2 330,00 1 980,00 '150,00 200,00

2. Przewidywane ir6dla finansowania zadania publicznego

I Wnioskowana kwota dotacji 1 980,00 zl 84,98 %

2 Srodki fi nansowe wlasnelT) 150,00 zl 6,44 0/o

3 Srodki finansowe z innych Zrodel ogolem (Srodki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) 0,00 zl 0 o/o

3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznegolT) 0,00 zl 0 o/o

3.2 Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczegdlno6ci: dotacje z bud2etu
parlstwa lub bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, funduszy celowych, Srodki z
funduszy strukturalnych)17)

0,00 zl o%

3.3 pozostalelT) 0,00 zl O o/o

4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w) 200,00 zl 8,58 %

5 Ogolem (Srodki wymienione w pkt 1 - 4) 2 330,00 zl 100 %

3. Finansowe Srodkiz annych 2r6del publicznych2l)

Nazwa organu
administracji publicznej
lub innejjednostki
sektora finans6w
publicznych

Kwota Srodk6w (w zl) lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta) o
przyznanie Srodk6w
zostal Ga) rozpatrzony (-
a) pozytywnie, czy le2
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatzonyca)

Termin rozpatzenia - w
przypadku wniosk6w
(ofert) nierozpatzonych
do czasu zlo2enia
niniejszej oferty

nie dotyczy 0,00 zl Ttl(/NtEl)

Uwagi, kt6re mogq mied znaczenie pzy ocenie kosztorysu:

l.Przewodniczqcym komisji konkursowej jest konsultant krajou4y w zakresie gry na skrzypcach, oraz
czlonek jury konkurs6w krajowych i zagran icznych.
2.Gzlonkowie komisji konkursowej to osoby reprezentujqce u4ysoki poziom zawodoury i etyczny.
2.Plakaty bgdq drukowane w formacie A-0 - dwie sztuki i A-4'5 sztuk
3.Nagrody to 11 statuetek, 20 ksiq2ek,l2 publikacji nutowych nutourych, 12 sztuk pt^ CD z muzykq
powainq.Wartos6 nagr6d nie przekrocry na jednego uczestnika 100 zl.
4.Kaidy uczestnik otn yma dyplom uczestnictwa i pamiqtkowq przypinkQ
4.Poczqstunek dla uczestnik6w to minimum 43 komplet5w zloionych z pieczpa i napoiu .Oraz kawa

,herbata,cukier i nacrynia iednorazowe.
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V. lnne urybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Prezes fundacji Andrzej Podorski, wiceprezes Mariola Winkler-Podorska,naucryciele Niepublicznej Szkoly
Muzycznej ! st.EGlDA w Ksiq2enicach

2.Zasoby nzeczowe oferenta/o,faenrt6urt) przewidywane do wykorzystania przy realizacii
zadania23)

Aparat fotograficzny,pianino elektryczne ,pulpity pod nuty,komputer,artykuly biurowe .

3. Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacjizadafi publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, kt6re z tych zadafi realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

"Fundacja edukacji Afistycznej EGIDA" wraz Dyrekcjq Niepublicznej Szkoly Murycznej ! st. EGIDA w
Ksiq2enicach zorganizowala w 2015 r.dwie du2e imprezy o zasiqgu og6lnogminnym : Koncert
Charytatywny "Dla Martyny " i "Konkurs Mtodych talent6w".
-23 lutego w sali widowiskowej Centrum Kulturalno Edukacyjnego w Czemionce odbyl sig koncert
charytatywny "dla Martyny". Koncert zorganizowali Mariola Winkler-Podorska dyrektor Niepublicznej
Szkoty Murycznej I i llst. EGIDA iAndrzei Podorskiprezes "Fundacji EdukacjiArtystycznej
EGIDA".Honoroury patronat objql burmistrz Wieslaw Janiszewski .Koncert podzielony byl na dwie czg6ci
.W pierwszej czg6ci Martynkg wsparli uczniowie Niepublicznej Szkoly Muzycznej I i ll st. EGIDA .Nastgpnie
wystqpila laureatka skrzypcowych konkurs6w w Polsce i za granicq Karolina Podorska .Wykonala
Polonez Adur Henryka Wieniawskiego .Pierwszq czg56 koncertu zakofrczyla Aleksandra Raszyriska -
sopran, studentka studi6w podyplomowych w Salzburgu. Po przenrvie odbyla sig licytacja obrazu artysty
malarza Macieja Kozakiewicza ,kt6ry ofiarowal na ten szczlrtny cel obraz p.t. "Ksigga traw" oraz recital
Adama Sobieralskiego - tenora, zwiqzanego z Operq Krakowskq, Operq Slqskq, Operq w Bydgoszcry Pan
Adam jest laureatem Konkursu Wokalnego im.A.Didura i I Europejskiego Konkursu Tenor6w w Sosnowcu
.W przerwie sluchacze izaproszeni go5cie zostali poczestowani kawq, herbatq ,napojami i ciastem.W

trakeie koncertu zebrano ponad 8,5 tys. zlotych. lmprezq prowadzili Mariola i Andrzej Podorscy .

-14 maja 2015 r. odbyl siq "Konkurs Mlodych Talent6w". Byl to przeglqd umiejgtno5ci mlodych
instrumentalist6w w zakresie gry na fortepianie, skrzypcach i gitarze uczqcych sig w szkole
muzycznej,ognisku,domu kultury lub pqnvatnie.W konkursie wziglo udzial 61 wykonawc6w. Uczestnicy
wykonywali program obowiqzkowy ,wla6ciwy dla instrumentu i ka2dej grupy u4ykonawc6w, do kt6rej byli
zakwalifikowani .Ocenialo ich czteroosobowe kompetentne jury .Honorou4y patronat nad impreza
sprawowal burmlstrz Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny Wieslaw Janiszewski ,kt6ry uczestniczyl w
uroczystym rozdaniu nagr6d.Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa,upominki i
pamiqtkowe plakietki doglczqce konkursu.Laureaci I miejsc otrzymali statuetki, pozostali laureaci
otrzymali nagrody nzeczowe:ksiq2ki ,nut1r ,sluchawki ,no6niki pamigci, akcesoria skrzypcowe i
gitarowe.urykonawcy zostali poczgstowani zestawem zloionym z napoju i pieczywa.
Sponsorami konkursu byly sklepy muzyczne Rondo Music, Anderski i piekarnia Czeslawa Walacha.

4. lnformacj?, c4 oferent przewiduie/ofctcrtcia'Ecwiduiql) zlecad realizacjq zadania
publicznego w trybae, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustau4y dnia24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

nie dotyczy

O6wiadczam fry)
1) proponowane zadanie publiczne w cato6ci mie6ci sig w zakresie dzialalnoSci po2ytku publicznego oferenta/
ofurent6w1);
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie oplat od adresatow zadaniai
3) oferenUofureneil)jest zwiqzanylsqzlviqzanil) niniejszq ofertq do dnia 2016-05-20;
4) w zakresie zuiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetvtazaniemi przekazywaniem
danych osobowych, alak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq,
zlo2yly stosowne o6wiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z p62n. zm.);
5) oferenUofercncit) skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega (-iqffi1)z oplacaniem nale2no6ci z tytulu
zobowiqzarl podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne
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6) dane okre6lone w czq6ci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/w{a@ewidenejql);
7) wszystkie podane w ofercie orazzalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.

(podpis osoby upoimftripnoybrkpodpisy os6b
upowa2nionych do skladania o6wiadczeri woli w

imieniu oferenta/ofu,re,ntow1 ))

o"t" ?*.. otc-. ?o t,G

Zalqczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji. (zlo2ony rownie2
eleWronicznie)2al

2. Aktualny slalul (zlo2ony rownie2 elektronicznie)
3. Umowa migdzy podmiotami uprawnionymi (zlo2ony rownie2 elektronicznie)

Po5wiadczenie zlo2enia oferty zs)

Adnotacje urzgdowe 2s)
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1) Niepotrzebne skreslic.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wigcej zadah publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

dzialalnosci po2ldku publicznego i o wolontariacie.
3) Kazdy z oferent6w skladajEcych ofertg wsp6lne przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolEczajq wlasdwe pola.
4) Forma prawna oznacza lotme dzialalnosci organizacji pozazedowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslonE

na podstawie obowiezujacych przepis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki
organizacyne dzialaiAce na podstawie pzepisdw o stosunku Paistwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Pa6stwa do innych kosciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia
i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujE prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby
sportowe, ochotnicze stra2e poZarne oraz inne. Nale2y zaznaczyd odpowiedniE forme lub wpisai innq.

5) Poda6 naa^/e wla6ciwego rejestru lub ewidencji.
6) W zale2nosci od tego, w.iaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub innajednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nale2y wypelnii je2eli zadanie

publiczne proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obrebie danejjednostki.
8) Nie wypelniad w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypelni6 jeslj

zadanie ma byC realizowane w obrebie danejjednostki organizacyjnej.
'10) Nale2y okreslid czy podstawE sE zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy te2 inna podstawa.

Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.
1'l ) Wypetnid tylko w przypadku ubiegania siQ o dofinansowanie inwestycji.
'12) Opis musi byd sp6jny z harmonogramem i koszorysem. W przypadku oferty wspdlnej - nalezy wskazai dokladny

podzial dziatai w ramach realizacji zadania publicznego miQdzy skladajqcymi oferte wsp6lnq.
'13) w harmonogramie naleiy podad terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6lnych dzialai oraz liczbowe

okre6lenie skali dzialai planowanych przy .ealizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwalnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba Swiadczed udzielanych tygodniowo, miesigcznie, liczba adresat6w).

14) Opis zgodny z kosaorysem.
15) Naleiy opisai zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bedq trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania

przyczyni sie do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzijego negatywne skutki.
16) Nale2y uwzgledni6 wszystkie planowane koszty, w szczegdlnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeh.
17) Dolyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisad koszty bezposrednio zwiEzane z celem rcalizowanego zadania publicznego.
19) W peypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dolaczajq do tabeli informacjg o swoich kosztach.
20) Nale2y wpisad koszty zwiazane z obsluge i administracjE realizowanego zadania, kt6re zwiEzane se z

wykonywaniem dzialai o charakteze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq i

prawne projektu.
21) Wypetnienie fakultatywne - umo2liwia zawarcie w umowie poslanowienia, o kt6rym mowa w S 16 ramowego wzoru

umowy, stanowiecego zalEcznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polilyki Spolecznel z dnia 15 grudnia 2010
w spEwie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczecych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) lnformacje o kwalifikacjach osob, kt6re bedq zairudnione przy realizaqi zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspdlnej nale2y ptzypoeqdkowa6 zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi
oferent6w.

23) Np. lokal, spzel, materialy. W pzypadku oferly wsp6lnej raleZy ptzypozqdkowai zasoby zeczowe do
dysponujqcych nimi oferenlow.

24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem ,aktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostat wydany.
25) Wypelnia organ administracji publicznej.
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