URZĄD MIA~TA
Kędzierzyn-Kozie

.

.

Wydział Kultury, Sportu i TurystykI
ul Grzegorza Piramowlc~a 32
47 -200 Kędzierzyn-Kozie
tel.77 /40-34-454, fax 77/40-34 -453

Kędzierzyn-Koźle,

19.06.2019 r.

KST.525.36.2019

Ocena uproszczonej oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym w
Koźlu złożonej

przez Stowarzyszenie MOC MUZYKI z

siedzibą

w

Kędzierzynie

Kędzierzynie-Koźlu.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Stowarzyszenie MOC MUZYKI
z

siedzibą

w

określonym

Kędzierzynie-Koźlu złożyło uproszczoną ofertę

w art. 4 ust. 1 pkt 16) ww. ustawy.

Zadanie pod
określone

realizacji zadania w zakresie

nazwą:

"Moc Muzyki Fest" ma charakter lokalny i

w art. 19a ust. 1 ww. ustawy tj.

wysokość

kwoty 10.000,00 zł i termin jego realizacji nie będzie

spełnia

warunki

dofinansowania zadania nie przekroczy
dłuższy niż

90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy przedmiotowa oferta podlega zamieszczeniu na
okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
Kędzierzyn-Koźle

Miasta

każdy

ustawy,

oraz na stronie internetowej

Urzędu.

w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty

w formie pisemnej na adres:
47-200

ogłoszeń

Kędzierzyn-Koźle

Urząd

w siedzibie

Urzędu

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww.
może zgłosić

do niej uwagi

Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

lub w formie elektronicznej na adres:

beata.pogwizd@kedzierzynkozle.pl
Uznając celowość

MOC MUZYKI z

realizacji przedmiotowego zadania zlecam je Stowarzyszeniu

siedzibą

4.940,00 zł (słownie: cztery

w

Kędzierzynie-Koźlu,

przyznając dotację

tysiące dziewięćset czterdzieści złotych

w

wysokości

00/100).

Jednocześnie wzywam do korekty szacUnkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania

i podanie nr konta Stowarzyszenia, na które zostanie przekazana dotacj a.
Sporząd::ila:
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clo rozporządzen i a
Komitetu do sprav Pozytku
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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 skreś lić niewłaściwą odpowiedź , pozostawiając
prawidłową . Przykład : " pobieranie ' /nief'j9Sieranie'''.

I. Podstaw owe informacje o złożonej ofercie
/
l. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta ,

Prezydent Miasta

Kędzierzyn-Koźle

§ 4 ust 1 P 3 i 16

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewIćlencji; 'adres siedziby, strona

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

.

STOWAR ZYSZENIE

MOC MUZYKI

ul. Al. Partyzantó'ii '1 48!l
47-224 Kędzierzyn -Koźle
1--_ _~--'~2096899 Re on 366307031
KRS 0000654534
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. itrllęi nazwisko,

2. Termin realizacji zadania pi.tbli.c~negpZ)
3. Syntetyczny opis

za-łania

I

._--~

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
" x

I
I

numer telefonu, adres' pocztY elektronicznej)

1. Tytuł zadania publicznego

- - - ----1

Anna Gizińska 601-730-156 mocmuzyki860@gmail.com
Łukasz G iz iń ski 501-260-558

Moc Muzyki Fest
Data

/ 10.07.2019

l,. Data,

'. . . .. / 04.10.2019

zakoączenla

rozpóczęcia

(wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Miejsce zada nia publicznego: Teren otwarty przy ul. Skarbowej 10. Zasięg zadania regionalny . Gru pa odbiorców za dania
to: dzieci,

młod z i eż,

rodziny.

Jednodniowy koncert charytatywny 24 sierpnia 2019 roku . Podczas koncertu zostanie przeprowadzo na zb ió rka
pieniędzy

na działa ln ość

charytatywną

zgodnie ze statutem

Stowarzyszenia.

Wystąpią:

Włochaty,

Thrudy, WC,

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań o kreś lo nyc h wart. 4 usta wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

2)

publi cznego i o wolontariacie (Dz. U. z 1018 r. poz. 450, z późno zm .).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Plunkton, Sedes, Bang-Bang, Zmaza,
zostaną

Podczas koncertów

Zła

Wola . Zaprezentuje

przeprowa dzone licytacje

się

8 zespołów.

różnych

przedmiotów. Konkursy dla

publiczności

i nagrody w

postaci smyczy, kubków itp ..
Pole namiotowe

do stępne

dla

chętnych.

Dmuchane zamki dla dzieci.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
,
Plańow~nypoziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
.
Nazwa rezultatu
docelowa)
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Zdjęcia, materiały

Przeprowadzenie koncertu

prasowe, informacje w
mediach

mieszkańcom

w zorganizowanym
koncercie

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadcz,enia w realizacji działań plano,!"anych w ofercie orazzasobówj które będ'l
wykorzystane w realiiacji zadania
,,'
' ;

Moc Muzyki Fest

odbędzie się

w

Kędzierzynie - Koźlu

po raz III. Ogólnie

będzie

to

już

VII koncert organizowany przez

Stowarzysze nie Moc Muzyki.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość

Z dotacji

Z innych

PLN
1.

Zespół Włochaty

2.
3.
4.

Zespół

8

Thrudy
WC
Zespół Plunkton
Zespół Sedes
Zespół Bang Bang
Zespół Zmaza
Zespół Zła Wola

9.

Nagłośnienie

1750
450
1750
200
1000
700
1100
400
3690

Zespół

s,
6.
7.

Ochrona
10.
Nagrody (kubki,smycze,książki)
11.
12.
Reklama
13.
Ubezpieczenie koncertu
14.
Woda, napoje
15.
Plomba i drut do puszek
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1

500
500
150
100
30
12321

10000

V. Oświadczenia
Ośw i adczam{-my), że :

1) proponowane

zadanie

publiczne

będ zie

real izowane

wyłącznie

w

zakresie

działalności

pożytku

publicznego

oferenta(-tów);
2) pobiera nie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnośc i pożyt ku
publicznego;

3) oferent* / @fererrei* składający niniejszą ofert ę nie zalega(-ją)* / .a.lege(-'i<ft* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / ri4>c.enr.i.* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ~* z opłacaniem nale ż ności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / Mi!! ovl~ściooą eooideAe1f!!.;.
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.

· · · ·~~~~T~~~<ł..···· ...·· ....

M. . ~. lOi.S............... .

Data .......

... .... ~.l~itY\: ·· ·· ·~(~S~· · ··· ·
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

StowarZYSZe~MOC Muzyki
Preze

arządu

Anna

lzińska

Łukas..

