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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 pażdziemika 2018 r. (poz. 2055)
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Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie"/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową.
Przykład: „pobieranie/niepobieranie".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego jest
adresowana oferta

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

2. Rodzaj zadania publicznego')

Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie
Powiatu Radomszczańskiego

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

Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIENSKU,
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer KRS: 0000238444,
Kod pocztowy: 97-360, Poczta: Kamieńsk, Miejscowość: Kamieńsk, Ulica: Głowackiego, Numer posesji: 5, Województwo:
łódzkie, Powiat: radomszczański, Gmina: Kamieńsk
Strona www: https://www.osp-kamiensk.com/
Adres e-mail: osp_kamienskl@wp.pl
Numer telefonu: 44 681 75 08
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień
dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer

telefonu, adres poczty elektronicznej)

Bartłomiej Pokusiński
Adres e-mail: bartlomiej.pokusinski@gmail.com
Telefon: 502 369 790

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Koncert MOD Kamieńsk dla mieszkańców powiatu radomszczanskiego

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Data rozpoczęcia

31.05.2021 r.

Data zakończenia

20.08.2021 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie polega na zorganizowaniu wydarzenia kulturalnego w postaci koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
Kamieńsk. W związku z panującymi obecnie ograniczeniami epidemicznymi, główny nacisk zostanie położony na działalność w
Internecie (darmowy, nieograniczony dostęp) - publikacja kilku utworów audio-wizualnych w mediach spotecznościowych:
Facebook i YouTube. Nagranie odbędzie się na terenie gminy Kamieńsk. W celu jego realizacji zostanie uzupełniony sprzęt
muzyczny, a podczas prób opracowany zostanie adekwatny repertuar.
Odbiorcami zadania będą internetowi fani Orkiestry, którymi są obecnie głównie mieszkańcy powiatu radomszczańskiego. Z
nakierowaniem na poszerzenie tej ostatniej grupy koncert będzie promowany.
Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odbiorców zadania, wdrożone będą wytyczne zgodnie z
aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z zagrożeniem
pandemią koronawirusa COVID-19.
Dzięki realizacji tego zadania wzbogacona zostanie oferta kulturalna Powiatu, zaspokojone zostaną potrzeby jego mieszkańców
(obecnie liczba koncertów i dostęp do nich jest ograniczony) przy jednoczesnej prezentacji dorobku artystycznego przedstawiciela
lokalnej kultury. Ponadto wzmocniony zostanie potencjał Orkiestry przyczyniając się do jej rozwoju.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

internetowy koncert MOD Kamieńsk
łączny zasięg postu z koncertem

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

1 szt.
2 tysiące osób

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

strona Orkiestry na portalu Facebook
strona Orkiestry na portalu Facebook

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zada ń 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.).

2)

Termin realizacii zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Kamieńsku jest jedną z najstarszych orkiestr dętych województwa łódzkiego. Początki jej
założenia sięgają bowiem 1914 roku, więc jej tradycja trwa już ponad 105 lat. Obecnie próby Orkiestry odbywają się w Domu
Ludowym w Kamieńsku (od 2007 roku), a funkcję kapelmistrza sprawują Włodzimierz Sambor (od 2002 roku) oraz Włodzimierz
Smolarek (od początku 2021 roku). W okresie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa Zespół swoją działalność
artystyczną z sukcesem przeniósł do Internetu publikując liczne utwory.
MOD OSP Kamieńsk działa w ramach stowarzyszenia "Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku", które zostało zarejestrowane w
KRS w 2005 roku (tradycja samej Straży Pożarnej w Kamieńsku sięga natomiast 1907 roku). Od 2012 roku nieprzerwanie realizuje
ono z powodzeniem zadania publiczne (z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) w ramach
konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Kamieńsk.
MOD OSP Kamieńsk posiada odpowiednie zasoby kadrowe: dwóch doświadczonych kapelmistrzów i kilkudziesięciu
instrumentalistów (podstawowy skład liczy około 25 osób, natomiast wraz z kandydatami i pozostałymi instrumentalistami liczba
ta przekracza 50). Członkowie Zespołu uczestniczyli w licznych szkoleniach dotyczących realizowania projektów z dotacji
administracji publicznej organizowanych przez ZG OSP.
MOD OSP Kamieńsk dysponuje salą do prób oraz miejscem nagrań. Posiada ponadto odpowiednie zasoby rzeczowe do realizacji
zadania: instrumenty i zdecydowaną większość sprzętu muzycznego. Brakujące zasoby zostały zidentyfikowane i zaplanowane do
pozyskania w przypadku realizacji zadania.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

LP1.

Wartość PLN

Wynagrodzenie kapelmistrza (18 godzin)

1300

2.

Usługa realizacji dźwięku i obrazu

600

3.

Promocja koncertu

200

4.

Uzupełnienie sprzętu muzycznego

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

200
2300

2000

300

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie putrtic-zne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie sig odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent • / ofeFewei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) / zalegał -4r z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / eter-efic-i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" / zlega(-jąr z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym • / 4444-właściwą-ewiiiefic-4•;
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 darte, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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