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Data i miejsce ztozenia oferty

(wypetnia organ administracji publicznej)

ORGANlZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-6W), 0 KT6RYM (-YCH) MOWA WART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. 0 DZIAlALNOSCI POZYTKU PUBLlCZNEGO

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego

MUZYKA U DIETLA
Cykl koncert6w

w kosciele ewangelicko-augsburskim w Sosnowcu

WFORMIE
POWIERZENIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGONVSPIERANIA REALlZ.A.CJI ZADANIA

PUBLlCZNEG04t

sktadana na podstawie przepis6w dziatu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie



3) numer w Krajowym Rejestrze SCldowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

Zal~cznik do Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. 0 stosunku Paiistwa do Kosciola
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 z
poin. zmianami), dzial II, poz. 29.

miejscowosc: Sosnowiec ul.: Zeromskiego 4/1

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) -----------

gmina: Sosnowiec powiae) Sosnowiec

a) ks. Adam Malina, Proboszcz Parafii

b) .

c) .



10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,

o kt6rym mowa w ofercie:9)

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnien dotyczqcych oferty (imi~ i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Dzialalnosc w organizacji pomocy spolecznej, dzialalnosci charytatywnej, na
rzecz os6b niepelnosprawnych, os6b w wieku emerytalnym, dzialalnosc
wspomagaj~ca rozw6j wsp61not i spolecznosci lokalnych, nauki, szkolnictwa
wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania, wypoczynku dzieci i mlodziezy,
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i
krajoznawstwa, upowszechniania i ochrony wolnosci i praw czlowieka oraz
swob6d obywatelskich, a takze dzialan wspomagaj~cych rozw6j demokracji,
dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i
wsp6lpracy mi~dzy spoleczenstwami, promocji i organizacji wolontariatu,
dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka, przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom
spolecznym

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w: nie dotyczy - dziatalnosc z mocy ustawy

b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej

Wynajem nieruchomosci posiadanych przez oferenta. Dzialalnosc gospodarcza nie dotyczy
dzialalnosci pozytku publicznego



II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnetO)

"Muzyka u Dietla. Cykl koncert6w w kosciele ewangelicko-augsburskim w

Sosnowcu" sklada si~ z dw6ch wydarzen muzycznych.

Pierwszy z nich to koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu M~skiego Ch6ru

Kameralnego, dzialaj~cego przy Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w

Warszawie pod dyrekcj~ prof. Wlodzimierza Wolosiuka.

Drugi koncert to koncert muzyki kameralnej w wykonaniu Zdzislawa

Smucerowicza (organy), Eweliny Sobczyk (sopran) i Elzbiety Tomczynskiej

(f1et).

Cykl koncert6w jest przedsi~wzi~ciem z zakresu kultury i sztuki, maj~cym na

celu promocj~ wielokulturowosci miasta Sosnowca, r6wniez poprzez

przypomnienie patrona koncert6w, przemyslowca i filantropa Henryka Dietla.

2. Opis potrzeb wskazuj~cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutk6w

Zaplanowane koncerty z cyklu "Muzyka u Dietla" (muzyka cerkiewna, muzyka kameralna)

wynikaj~ z potrzeby promocji wydarzen kUlturalno-muzycznych, umozliwiaj~cych dost~p do

d6br kultury, szczeg61niewskazuj~cych na wielokulturowosc miasta Sosnowca.

Koncerty zaplanowane s~ w zabytkowym kosciele ewangelicko-augsburskim w Sosnowcu,



mieszcz",cym s.i, w kompleksie dawnych zabudowari Henryka Dietla przy ul. Zeromskiego.

W tym kosciele odbywafy si, juz koncerty muzyczne, wpisuj",ce si~ w kulturalny krajobraz

miasta, natomiast poprzez organizacj, zr6znicowanych co do rodzaju koncert6w chcemy

r6wniez przyczynic si, do tworzenia lepszego obrazu wielokulturowosci miasta. Byta ona

obecna zar6wno w przesztosci, ale jest tez zywa w terazniejszosci. Poprzez tego rodzaju

koncerty zycie kulturowe miasta moze zostac znacznie wzbogacone.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania

publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si~ to do podwyiszenia

standardu realizacji zadania.11)

5. Informacja, czy w ci",gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymat/otrzymali1) dotacj, na

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re

zostaty dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Oferent w ci",gu ostatnich 5 lat nie otrzymat dotacji na dofinansowanie inwestycji zwictzanych z

realizacjct zadania publicznego z zakresu obj,tego wnioskiem.

- upowszechnianie kultury w spoteczeristwie

- promocja wielokolorowosci miasta

- aktywizacja mieszkaric6w w dziedzinie kultury i sztuki

- ochrona dziedzictwa kulturowego

- promocja miasta



Kosci6t ewangelicko-augsburski sw. Jana w Sosnowcu, ul. Zeromskiego 1

Miasto Sosnowiec

od 8.03.2013 r. - przygotowania do pierwszego koncertu, przygotowanie plakatow i programow,

plakatowanie, informowanie 0 wydarzeniu, zaproszenia do wybranych adresatow

-10.03.2013 r., godz. 16.00 - koncert muzyki cerkiewnej

-11-20.03.2013 r. - relacje 0 wydarzeniu w mediach

- od 20.03.2013 r. - przygotowania do drugiego koncertu, przygotowanie plakatow i programow,

plakatowanie, informowanie 0 wydarzeniu, zaproszenia do wybranych adresatow

-14.04.2013, godz. 18.00 - koncert muzyki kameralnej

-11-25.04.2013 r. - relacje 0 wydarzeniu w mediach

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 8.03.2013 r. do 25.04.2013 r.

Poszczeg61ne dzia!ania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania poszczeg61nych dzia!anie w zakresie realizowanego zadania

publicznego 14) Dzia!an publicznego

Promocja koncertu, 8.03.2013 - Oferent

przygotowanie plakatow, 10.03.2013

programow

Koncert muzyki cerkiewnej
10.03.2013

Oferent

Relacje 0 wydarzeniu w mediach
11.03.2013 -

20.03.2013 Oferent

Promocja koncertu, 20.03.2013 - Oferent

przygotowanie plakatow, 14.04.2013

programow

14.04.2013
Koncert muzyki kameralnej Oferent

11.03.2013 -
Relacje 0 wydarzeniu w mediach

25.04.2013 Oferent



..
10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego15

)

- upowszechnianie kultury w spoteczenstwie, aktywizacja mieszkanc6w w dziedzinie kultury i

sztuki

• promocja wielokolorowosci w miescie

- ochrona dziedzictwa kulturowego

- promocja miasta

Lp, Rodzaj koszt6w1t») ~
Koszt z tego do z tego z finansowych Koszt do pokrycia
calkowity pokrycia srodk6w wlasnych, z wkladu osobowego,

~ (wzl) z srodk6w w tym pracy spolecznej
~ wnioskowanej z innych zr6del , w czlonk6w

~ 0 dotacji tym wplat i oplat i swiadczen~
2 (ii ~ (wzl) adresat6w zadania wolontariuszy/Jl 0 l'll
0 c: 'E publicznego 17) (w zl) (wzl)c: "0
"0

,~
,~ N

'ro
'0 N.", /Jl "0
g 0 0:lI::: 0:::

I Koszty
18) 1 4.050,00 szt. 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00merytoryczne

po stronie
Oferenta 19):

1) honoraria dla
artyst6w - koncert

1 750,00 szt. 750,00 750,00 0,00 0,00muzyki cerkiewnej

2) honoraria dla
artyst6w - koncert
muzyki kameralnej

II Koszty obslugi"U)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne po
stronie Oferenta
19) ,

1) koszty 1 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00
organizacyjne
(energia
elektryczna,
sprz~tanie) SZt.
2) przygotowanie i

1 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00druk program6w,
zaproszen
3) obsluga

1 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00finansowo-
administracyjna
projektu



III Inne kosZty, w tym
koszty promocji RO
stronie oferenta 9)

1 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
1)promocja, szt.plakaty

1 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
20bstuga medialna

IV Og6tem: 6.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00

1 Wnioskowana kwota dotacji

5.000,00 zl 83,33%

2 Srodki finansowe wtasne 11)

1.000,00 zl 16,67 %

3 Srodki finansowe z innych zr6det og6tem (srodki finansowe
wymienione w pkt. 3.1_3.3)11)

0,00 zl 0,00%

3.1 wptaty i optaty adresat6w zadania publicznego ')

0,00 zl 0,00%

3.2 srodki finansowe z innych zr6det publicznych (w szczeg6lnosci:

dotacje

z budzetu paristwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych) 17)

0,00 zl 0,00%

3.3 pozostate 17)

0,00 zl 0,00%

4 Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna OYr.
cztonk6w) 0,00 zl ~/o

5 Og6tem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

6.000,00 zl 100%



3. Finans~we s,rodkiz innych zr6d~ publicznych21)

Nazwa organu administracji Kwota srodk6w Informacja 0 tym, czy Termin rozpatrzenia -
pUblicznej rub innej jednostki (w zf) wniosek (oferta) w przypadku
sektora finans6w publicznych o przyznanie wniosk6w (ofert)

srodk6w zostaf (-a) nierozpatrzonych do
rozpatrzony( -a) czasu zfoienia

pozytywnie, czy tei niniejszej oferty
nie zostaf( -a) jeszcze

rozpatrzony( -a)
TAKlNIE1

)

BRAK
TAKlNIE'}

TAKlNIE'}

TAKlNIE1
}

Koncert muzyki cerkiewnej zostanie zrealizowany na zlecenie oferenta przez

M~ski Ch6r Kameralny, dzialajctcy przy Chrzescijanskiej Akademii

Teologicznej w Warszawie pod dyrekcjct prof. Wlodzimierza Wolosiuka.

Koncert muzyki kameralnej zostanie zrealizowany na zlecenie oferenta przez

Zdzislawa Smucerowicza (organy), Ewelin~ Sobczyk (sopran), Elzbiet~

Tomczynskct (f1et).

przy organizacji koncert6w b~dct pracowac cztery osoby (promocja

koncertu, plakaty, programy, informowanie 0 wydarzeniu, serwis medialny,

administracja ksi~gowo-finansowa).



3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadar'l publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

kt6re z tych zadar'l realizowane by~ywe wsp~pracy z administracjq publicznq).

Organizacja przedsi~wzi~cz zakresu kultury i sztuki (koncerty, sesje popularno-naukowa),

ochrona zabytk6w (wsp6lpraca z Urz~em Miasta Sosnowiec, Wojew6dzkim

KonserwatoremZabytk6w)

4. Informacja, czy oferenUoferenci1) przewiduje(-q) zlecac realizacjfi! zadania publicznego w trybie,

o kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia~alnosci poiytku publicznego

i 0 wolontariacie.

Oswiadczam (-y), ie:
1) proponowane zadanie publiczne w ca~osci miesci sifi! w zakresie dzia~alnosci poiytku publicznego

oferenta/oferent6w 1);

2) w ramach sk~adanej oferty przewidujemy PObieranie/niepobierani~1) o~at od dresat6w zadania;
f;fJ '

3) oferenUoferend) jesUsq1
) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia .. r.

4) w zakresie zWiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych te dane dotyczq, z~oiy~ystosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia

1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.);

5) oferenUoferenci1) sk~adajqcy niniejszq ofertfi! nie zalega (-jq),1zalega( jq)-B z o~acaniem naleinosci

z tytu~u zobowiqzar'l podatkowych/sk~adek na ubezpieczenia spcleczne 1);

6) dane okreslone w cZfi!sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/w~asciwq

ewidencjq 1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz za~qcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

Para& Ewaug~tie::9-AugsblU1lJia
w Sosuowcu

uL .zcromsJrJego 4/1
41-2GJ Sosnowiec

TeI.(032) 291 O<t41 Fax (032) 3141321

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych

do sk~adania oswiadczer'l woli w imieniu
oferenta/oferent6w 1)



1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sk~adajqcych ofert~ wsp6/nq nit
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego w~asciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy
upowatnienie do dzia~ania w imieniu oferenta(-6w).


