„»

_!)

i

[

% Gail/iz
]

..

„i

”550%,

???/i
o!

CTO A OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypis ach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. ”pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź pozostawić prawidłową. Przykład: ”pobieraniś/niepobieranieił".
POUCZENIE co
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|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Burmistrz Toszka
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15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci młodzieży
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
i

narodowego
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot
społeczności lokalnych
19) turystyka krajoznawstwo
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". Dane oferentaj—tów)

Nazwa: Orkiestra Dęta Toszek, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000446616, Kod pocztowy: 44—180, Poczta: Toszek, Miejscowość: Toszek, Ulica: Wiejska , Numer
posesji: 24, Województwo: śląskie, Powiat: gliwicki, Gmina: Toszek, Strona www: , Adres e-mail:
beatawycisk@interia.pl, Numer telefonu: 667699599,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

Beata Henkel
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Adres e-mail: beatawycisk@interia.pl Telefon: 517310829

lli. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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filmowej.
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warsztaty muzyczne i koncert muzyki
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Opis zadania
Toszek,
Zadanie publiczne obejmuje wyjazd na warsztaty muzyczne dia 28 osób Orkiestry Dętej
które odbędą się w pensjonacie "Górska Leśniczówka" w Zubrzycy Górnej.
Warsztaty będą polegać na doskonaleniu umiejętności członków orkiestry, podnoszeniu
który
kompetencji artystycznych, ćwiczeniach w zespole pod okiem profesjonalnego nauczyciela,
warsztatów
będzie
dnia
Podczas
każdego
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1200 zł (15h x 80 zł).
stworzona lista osób uczestniczących w warsztatach.
Wyjazd odbędzie się od 16 czerwca 2022 roku do 19 czerwca 2022 roku.
2022 roku.
Koncert muzyki filmowej będący zakończeniem projektu jest planowany na 28 sierpnia
w
uczestniczyć
W czasie pomiędzy warsztatami a koncertem członkowie orkiestry będą
cotygodniowych próbach ( 22h x 202ł )( 28osób), które odbywać się będą w salce parafialnej.
Bensz
Orkiestra będzie wynajmowała pomieszczenia salki parafialnej od Ks. Proboszcza Sebastiana
(22h )( 252ł= 550 zl).
O koncercie poinformujemy mieszkańców Miasta Gminy Toszek poprzez serwis społecznościowy
Facebook, rozwiesimy plakaty na mieście iwioskach.
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Miejsce reaiizacji
"Górska Leśniczówka",
Warsztaty muzyczne odbędą się w miejscowości Zubrzyca Górna
Koncert kończący projekt odbędzie się w Toszku.
'

Wyjazd w dniach od 16 —19_06,2022r.
dla 28 członków orkiestry

zorganizowanie

1

wyjazdu.

Zostanie wystawiona faktura
za nocleg oraz wyżywienie.
Zostaną zrobione zdjęcia
oraz lista obecności
uczestników wyjazdu.
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Organizacja koncertu muzyki filmowej

zorganizowanie

1

koncertu

muzyki filmowej w sierpniu.

Na zakończenie projektu

odbędzie się

1

koncert

muzyki filmowej, na którym

zaprezentowane będą
utwory które ćwiczone bedą
podczas wyjazdu na
warsztatach oraz
dopracowywane na próbach
w salce parafialnej. Zostaną
zrobione zdjęcia z koncertu
oraz lista obecności
członków orkiestry, którzy
będą występowali.
'

Charakterystyka oferenta
Orkiestra Dęta Toszek została założona w 1965r. W 2013r. Orkiestra przyjęła status stowarzyszenia
od tego czasu prężnie działa na terenie Miasta i Gminy Toszek. Reprezentuje również gminę poza
granicami województwa a nawet państwa. Orkiestra uświetnia różne uroczystości kościelne
państwowe, ale również imprezy prywatne. Posiadamy szeroki repertuar muzyczny, została także
wydana płyta w 2014r przez Naszą Orkiestrę. W skład orkiestry wchodzi ok. 35 muzyków grających
na poszczególnych instrumentach: trąbka, klarnet, flet, saksofon altowy itenorowy, tenor,
waltornia, tuba i perkusja. Od prawie 5 lat Stowarzyszenie czynnie wspiera naukę gry na
instrumentach dętych dla dzieci oraz młodzieży.
i

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Wielokrotny udziałw realizacjach zadań publicznych Miasta i Gminy Toszek. Orkiestra Dęta Toszek
ma długoletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych spotkań, występów i koncertów
skierowanych dla szerszej publiczności.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Podczas trwania projektu we wkład osobowy będzie zaangażowany caly skład Orkiestry Dętej
Toszek. W warsztatach muzycznych, próbach oraz do organizacji koncertu wszyscy członkowie
Orkiestry będą zaangażowani poprzez ćwiczenie materiałów nutowych pod okiem profesjonalnego
nauczyciela.
Jako wkład rzeczowy planowanejest wykorzystanie w projekcie materiałów nutowych oraz
pulpitów nutowych należących do Orkiestry.
Podczas prób Orkiestry użyczane będą także pomieszczenia salki parafialnej należące do Parafii
.

,

Toszek.
iV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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1.

Wyjazd dla 28 członków Orkiestry (3

noce
2.

+

8

800,00

1

200,00

wyn/wienie)

Wynagrodzenie dla nauczyciela
prowadzącego warsztaty (15h x 80

zł)

3.

Uczestnictwo członków Orkiestry w
próbach (22h )( 202ł x ZSosób)

4

Wynajem salki parafialnej (22h

)(

zSzł)

12 320,00

550,00
22 870,00

10 000,00

12 870,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
proponowane zadanie publiczne' będzie realizowana wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferentaj—tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* lof-arms? składający niniejszą ofertę nie zalegał—ją)* / zalega-W” z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
-'
z opłacaniem
oferent* loferencrŁ' składający niniejszą ofertę nie zalega(—ją)* lukger-jął?
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* lirrrrą
1)

.

.

.

.

;

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym ifaktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, tórych dotyczą te dane; złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

6)
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lub podpisy osób
upoważnionych
do skladania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)
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Data...

.

w”

ĄZ/c

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań
określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
” Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Potwierdzenie złożenia oferty
Konkurs:

"Małe granty" ~ kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturyi dziedzictwa
narodowego w roku 2022
Gmina Toszek
Referat Organizacyjny
Gramy bez nadęcia warsztaty muzyczne i koncert muzyki filmowej.
326221

Urząd:

Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia
elektronicznie:
Nazwa składającego:
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21.03.2022 r.
Orkiestra Dęta Toszek

V. Oświadczenia
Oświadczamjy), że:
1)

proponowane zadanie publiczne będzie reaiizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* loferencix składający niniejszą ofertę nie zalegaj—ją)* /za'legaf=jąi*Ł z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent* loferei-itFŁ składający niniejszą ofertę nie zalega(—ja)* lzaiegafńą)ix z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części lI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*
/ inną
.
.
, .
;

_

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym ifaktycznym;
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.
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