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UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA

\\
POUCZEillE co do sposóu rypetniania oferty: \
ofertę należy wypelnić wyłącznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: opobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić
prawidłową. Przykład:,,pobieraniei/nłepebłe*anłe*''.

!. Podstawowe informacie o zlożonej ofercie
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av(lfleal pozostawiając

1. Organ administracii publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Niegowa

2. Rodzaj zadania publicznegol) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

ll. Dane oferenta(-tów)

1.Nazwaoferenta{-tów},formaprawna,numerwKrajowymRejestrzeSądowymluuinn"1ffi
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer tetefonu

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżycach,
Forma prawna : Stowarzyszenie
KRS:0000088234
Adres:
Bliżyce 64,
42-320 Niegowa, Polska
Tel.:665794806

2. Dane osoby upoważnionej do składania I nna.."j Wójcik Edyta Grabowska
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, I tel.:ssszsła06 Tel.: 73t5777g2
numer telefonu, adres poczĘ elektronicznej) l

Zakres

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 2Ot8 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni.

zadania

1. Tytuł zadania publicznego WarsztaĘ muzyczne Orkiestry Dętej Bliżyce

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia

I8.o7-2022 Data
zakończenia

23.07,2022

Przedmiotem realizowanego zadania jest integracja lokalnej wspólnoĘ dzlalającej bądź chcącej rozpocząć swojt
wsPÓłPracę z Orkiestrą Dętą w BliŻycach, działająca prężnae przy Ochotniczej Straży pożarnej w Bliżycach, już od wielu lat
Proces edukacji oraz rozwoju orkiestry jest bardzo długi i czasochłonny. Każdy nowy członek orkiestry zanim powiększ1
;zeregi aktYwnie grającYch osób musi przez okolo rok uczyc się gry na wybranym instrumencie dęĘm. To zniechęca częś(
uczestników. D|atego teŻ abY uatrakcyjnlĆ zajęcia a przy okazji zintegrować grupę tych aktywnie grających oraz uczącycl
;ię oraz tYch którzY chcielibY zacząĆ swoja pnygodę z orkiestrą, zorganizowane zostaną warsztaty muzyczne. Warsztat1
rdbędą s|ę z udziałem instruktorÓW - rłybitnych muzyków z zakresu instrumentalisĘki, co pozwoli na jeszcze więksą
'ozwój orkiestry jako wsPÓlnoty działającej przy OSP Bliżyce oraz dużego grona społeczności lokalnej, zarówno samycl
.lczestników zajęć jak ! ich rodzin.
]złonkowie orkiestry to osobY zamieszkałe na terenie gminy Niegowa. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, otwarty,
rezPłatnY. Dziękidofinansowaniu możliwa orkiestra będzie mogła prężnie się rozwijać iczerpać doświadczenie muzyczne
rd Profesjonalistów. WarsztaĘ muzyczne mają odbyć się w Pensjonacie Teresa w Zakopanem. Nabór zorganizowany
lostanie w taki sPosób abY zaPewniĆ równoŚĆ kobiet i mężczyzn. Pierwszeństwo będą mieli akĘwni członkowie orkiestrl
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3. syntetyczny opis zadania {wraz ze wskazaniem mieisca jego realizacji)



gotowawczych a W następnej

ności osoby które zgłoszą swoją chęć do podjęcia takiej aktywności. planowana liczba osób objętych projektem : ""

lnstruktorami muzycznymi będą:

Przemysław go.o*i."ki (p"l.ru,i,t"), który będzie zajmował,]*,"::T"""1J;,jl"ul

i:ff::ffiii',ffi::T'il'.§ffiffi;fr;iadczeniem muzycznym-będzie się dzielił z sekcją i

,|Jr,|Lrr.lrki, 
który będzie nadzorował sekcję instrumentów dęĘch drewnianYch oraz całą orkiestrę jako

Warsztaty pozwolą na rozwój i integrację lokalnej społeczności poPrzez wsPÓłtworzenie orkiestrY i jej wYjŚcie

;ranice gminy oraz promowanie jej działalno';; ;;ili. ń:"":::,:::::::":::,Ji*:ff# :lil';:";Ł,,lffił
iffi:ffi lliffi:il:"J;ffilH; l.,i; 'ni"Jo*". 

Docelowo warsztaĘ umożtiwią aktvwne uczestnictwo

ldnvch konkursach, przeglądach orkiestr lub innych koncertach,

Organizacja wyjazdu do Zakopanego

Organizacja warsńatów w miejscu

docelowym

§^fi:il,j:;"'o"#;"wą działalność, oraz np. dotacje ńatego Granta otrz'maną od GminY Niegowa na

ziałanie w 2021 roku

)ferent od lat współpracuje z lokalną społecznością jak i samorządem, zarówno przy organizacji wszelkiego rodza

mprez jak ijako podmiot ńezpośredniego kontaktu w przypad*,,i*:.?"*']|:T:':*,fiTĘil'jii:'i§:i:

lV.Szacunkowakalkulacjakosztówrealizacjizadaniapublicznego

v. oświadczenia

Oświadczam(,my), że:

------- Rodzai kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródelLp.

6 000 zł
1

Nocleg iwyĘwienie

2.

4.
5. --'-'-::=, l - -J!--- -^_l:-_^ił ooAqniq 6 000ź 5 000 zł 1000ż



1) Proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznii w zakresie dzialalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2} Pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzialalności pożytku
publicznego;

3) oferent* lefereneł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /reĘafią}t z opłacaniem należności z §Ąulu zobowiązań
podatkowych;

4} oferent* / efurene{* składający nlniejszą ofeńę nie zalega(-ją)* / reĘaHq)ś 2 opłacaniem należności z tytułu składek ną, ubezpieczeniaspołeczne;
5) dane zawarte w częŚci ll niniejszej ofeĄ są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* fłnnąrł*aśełwąaryidgn€ją*;
6) , wszYstkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i tałtycznym;' ,

7) w zakresie związanYm ze składaniem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i pnekazywaniem danych
osobowych, a temów informatycznych, osoby, których doĘczą te dane, złożyły stosowne

danych osobowych,

Prezes OSP:
skarbnik osp:

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnlonych do składa'nia oświadczeń
woli w imięniu oferentów}

)




