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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI
CZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w biatych pustych
polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg
ólnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieran
ie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowie
dź pozostawiając.

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepebieranie*".
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

P Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego”

WÓJT GMINY SŁAWNO
działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyi
tradycji oraz
dziedzictwa narodowego

|

Il. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajo
wym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedzib
y, strona|
www,adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefo
nu
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w SŁAWNIE ORKIESTRA DĘTA
im. ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

FORMA PRAWNA — STOWARZYSZENIE

KRS 0000130403
ul. BASZTOWA 15
76-100 SŁAWNO
MACIEJ POPRAWSKI
Tel. 502 633 711
e-mail: maciejpoprawski© interia.pl
www.orkiestraslawno.pl
facebook.com/Orkiestraslawno
Instagram: orkiestraslawno
Youtube: Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Adam Poprawski
tel, 508234270

adampoprawskiQ© gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego”!

1)
4)

stwarzanie możliwości do rozwoju muzycznego dzieci i młodzie
ży w terenu
Ziemi Sławieńskiej
Data
21.09.2020 r.
Data
13.12.2020 r.
rozpoczęcia
zakończenia

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.

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

Region Pomorza Środkowego nie jest obszarem bogatym w tradycje muzyczne związane z
działalnością orkiestr dętych.
ze względu na rys historyczny tych ziem nie istnieją tu zespoły muzyczne i orkiestry
mogące pochwalić się

długookresową działalnością trwającą ponad wiek, jak w przypadku organizacji działających w środkoweji
południowej
Polsce. Mimo to, w Sławnie działa nieprzerwanie przez ponad pięćdziesiąt lat nasza orkiestra, która
jest jedynym tak
długo funkcjonującym tworem w północnej Polsce.

IW kwestii muzycznej zawdzięczamy to głównie ciągłemu doskonaleniu naszych umiejętnoś
ci, wynikającemu z
zaangażowania członków zespołu. Jednocześnie, jako stowarzyszenie staramy się pozyskiwać środki
na rozwój orkiestry
tak pod względem wyposażenia instrumentalnego, jak i ogólnego.
Przez wyposażenie ogólne należy rozumieć nie tylko urządzenia i narzędzia powiązane z grą muzyki,
jak np. pulpity czy
umundurowanie. Jest nim także sfera stwarzającą możliwości muzyczne i edukacyjn
e, którą jest nasza siedziba budynek starej remizy strażackiej przy ul. Basztowej 15 w Sławnie. Własnymi środkami,
siłami i działaniami dbamy o
jego estetykę i funkcjonalność, aby mógł pełnić rolę ośrodka muzycznej edukacji dla członków
orkiestry, osób uczących
się gry na instrumentach oraz tańca mażoretkowego. Nie boimy się używać stwierdzenia,
że bez kroków podjętych przez
muzyków naszej orkiestry, budynek ten już dawno by nie istniał.
Nasze OSP działalność edukacyjną i kulturalną prowadzi spójnie od 53 lat. Ponad pół wieku
działalności skutkuje
wykształceniem kilku pokoleń sławieńskich muzyków. W obecnie w świeżo wyremontowanych
pomieszczeniach dziecii
młodzież uczą się gry na instrumentach, a nasi członkowie wykorzystują do tego nowoczesne metody
wzbogacone o
wykorzystanie narzędzi multimedialnych. W świeżo wyremontowanej i zmodernizowanej
sali prób swój warsztat
muzyczny szlifuje jednocześnie kilka pokoleń mieszkańców Ziemi Sławieńskiej. Mało kto wie,
że oglądając niektórej
programy i koncerty w telewizji na scenie występują osoby rozpoczynające muzyczną karierę w
naszej orkiestrze.
Mimo obowiązującego w 2020 r. stanu epidemicznego i związanej z nim redukcji wydarzeń artystyczn
ych i kulturalnych,

nasza orkiestra w 2020 r. nieustannie prowadzi zajęcia umuzykalniające. W czasie
mocnego zaostrzenia obostrzeń

epidemiologicznych stworzyliśmy cykl vlogów o podstawach muzyki oraz stworzyliśmy zdalnie
nagrania utworów, które
umieściliśmy w sieci. Naszym najważniejszym tegorocznym dorobkiem w sferze edukacji było
prowadzenie nauki gry na
instrumentach on-line w czasie, gdy nie mogła ona być w sposób kontaktowy (film dokument
ujący naukę online
dostępny jest na naszym kanale Youtube pt. "*ZAJĘCIA MUZYCZNE W CZASIE PANDEMII KORONAWI
RUSA*"oraz na
naszym fanpage'u na Facebooku). Nasze nagrania cieszyły się w sieci dużym zainteresowaniem
(Facebook, Youtube), a
jedno z nich było ukazane w programie Teleexpress, jako przykład kreatywnej działalności w czasie
pandemii. Wszystko
to amatorsko zrealizowaliśmy za pomocą zwyczajnych smartfonów nie pobierając żadnych dodatkowych
opłat.
Niezależnie od obecnego okresu pandemii przez cały czas panuje zainteresowanie nauki w naszej
Orkiestrze.

W trakcie realizacji zadania w na terenie Gminy Sławno:
- będzie prowadzony nabór młodych adeptów gry na instrumentach i nauki tańca (grupa docelowa dzieci
i młodzież 8-16
lat);
- będzie promowana gra na instrumentach i taniec podczas ewentualnych koncertów, parad marszowy
ch oraz innych
form promocyjnych;
- prowadzone będą zajęcia nauki gry na instrumentach i tańca;

- odbywać się będą inne artystyczne formy integracji dzieci i młodzieży, takie jak plenerowe i stacjonarn
e warsztaty
muzyczne, Mikotajki w Orkiestrze itp. (w zależności od obowiązujących obostrzeń);
- odbywać się będą próby orkiestry oraz samodzielna praca muzyków nad materiałem;
W bieżącym roku własnymi siłami wyremontowaliśmy dwa pomieszczenia do nauki gry oraz odnowiliśmy
całą salę prób.
Jedno z pomieszczeń zostało wyposażone dzięki pomocy Zarządu Powiatu w Sławnie w nowoczes
ny projektor
multimedialny, który wykorzystywany jest do prezentacji materiałów edukacyjnych i muzycznych.
Dzięki pozyskaniu
dotacji z Miasta Sławna na sali prób ustawione zostały podesty modułowe tworzące stopniowaną scenę.
W związku z ciągłym rozwojem naszego zespołu aktualnie jesteśmy w trakcie zakupu i montażu dodatkow
ych dwóch
podestów wraz z osprzętem oraz zakupu krzeseł, aby w czasie prób i koncertów plenerowych mogli
się na nich
pomieścić wszyscy muzycy.

W trakcie realizacja zadania działalność muzyczna i edukacyjna orkiestry skupiona będzie
głównie na terenie Ziemi
Sławieńskiej, ale nie wyklucza się występów poza tym terenem.

Zadanie w zakresie nauki gry i tańca adresowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Sławno i Gminy Sławno oraz]
osób z innych grup wiekowych (10 osób) — nie pobieramy opłat za uczestnictwo w zajęciach,
nauka gry w orkiestrze jest
bezpłatna.
W ramach występów orkiestry odbiorcami będą osoby uczestniczące w danych wydarzeni
ach i uroczystościach
(określenie ilości odbiorców jest niemożliwe do oszacowania).
Wszystkie podejmowane przez nas działania są zgodne ze statutem naszego stowarzysz
enia, jego misją obywatelską

oraz celem.

Zadanie, które chcemy prowadzić w ramach niniejszej oferty wpisuje się priorytetowe obszary
współpracy przyjętego
Uchwałą Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Sławno Programu Współpracy Gminy Sławno Z Organizac
jami Pozarządowymi i
Innymi Podmiotami Na 2020 Rok - Rozdział 3, par. 7, pkt. 1.
Zajęcia prowadzić będą:
- Emil Rojewski — wieloletni członek orkiestry, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w
klasie saksofonu,
- Maciej Poprawski — kapelmistrz orkiestry, flecista
- Adam Poprawski — wieloletni członek orkiestry, wiodący trębacz,
- Mateusz Golec — wieloletni członek orkiestry, klarnecista i perkusista,
- Izabela Michalska-Błach — instruktorka zespołu mażoretek.

Orkiestra oddaje do dyspozycji dzieci i młodzieży zapisanej na zajęcia:
- zasoby instrumentalne przeznaczone do nauki: flet, klarnety, saksofon, trąbki, sakshorn
altowy, perkusję;

- materiały nutowe przygotowane indywidualnie dla każdego ucznia,

- akcesoria do konserwacji instrumentów,

- pomieszczenia wyposażone stosownie do charakteru prowadzonych zajęć.
Finansowy wkład własny stowarzyszenia (oprócz ujętego w kalkulacji) w kwocie zmiennej średnio
ok. 1.000,00 zł
miesięcznie, wynikającyz:

- zakupu mediów — ogrzewanie, woda, energia elektryczna;
- zakupu materiałów biurowych i środków czystości — papier do drukarki, toner, skoroszyty, artykuły
sanitarne.
Do prowadzenia zajęć muzycznych planujemy zakupić niezbędne instrumenty dęte oraz perkusyjne,
tj.:
«
Puzon szkolny - 1 szt. - puzon przystosowany rozmiarem dla młodego muzyka posiadający wszelkie
właściwości
muzyczne klasycznego puzonu tenorowego - koszt. ok 3000 zł.
*
Kornet - 1 szt. instrument pokrewny budową, brzmieniem i techniką gry trąbce, lecz z racji
swojej budowy
łatwiejszy w utrzymaniu podczas grania przez młodą osobę - koszt. ok 1300 zł
+ Zestaw akcesoriów perkusyjnych - kpl. - naciągi rezonansowych do bębnów, podkładek,
filców, sprężyn
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania perkusji - koszt ok. 630 zł
»
Euphonium ABS - 1 szt. euphonium (mała tuba) wykonana z wysokiej jakości plastiku ABS z aluminiowym
mechanizmem tłokowym to instrument brzmiący jak jego blaszany odpowiednik, ważący zaledwie
ok 2 kg (a nie
jak tuba - około 20 kg) idealnie pasujący do rozpoczęcia gry przez młodą osobę - koszt ok. 1500 zł.
« Drobne akcesoria muzyczne kpl. - środki do konserwacji i czyszczenia instrumentów, np. smar,
oliwka, guma
zabezpieczająca - koszt. ok. 100 zł.
Na zakup niniejszych instrumentów zdecydowaliśmy się ze względu na możliwe zastosowanie
ich w nauce jak
najmłodszych osób. Podane ceny instrumentów są oscylacyjne i uzależnione od sklepu
dysponującego danym

instrumentem,

W przypadku możliwości ubiegania się o większą kwotę dotacji nasze stowarzyszenie zakupiło by jeszcze
jeden kornet, 4)
werble marszowe Junior o wymiarach 5”x10”, bęben marszowy basowy oraz więcej akcesoriów, np.
mniejsze ustniki do
instrumentów dętych blaszanych i ramki do wywieszenia materiałów edukacyjnych i ilustracji instrument
ów.
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia
w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie nasze corocznie stara się o pozyskanie środk
ów na dziatalność edukacyjną i własny rozwój. W ostatnich
latach realizowaliśmy zadania publiczne zlecone przez samor
ządy lokalne różnych szczebli.
Były to między innymi:

- rok 2016: zadanie „Pięćdziesiąt lat minęło — to piękny wiek” —
dofinansowane ze środków Powiatu Sławieńskiego,
zadanie „Jest w orkiestrze dętej jakaś siła” — dofinansowane ze
środków Miasta Sławna;
- rok 2017: zadanie „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych
czynów” — dofinansowane ze środków Powiatu
Sławieńskiego, zadanie „Gra orkiestra” — dofinansowane ze
środków Miasta Sławna;
- rok 2018: zadanie „Graj z nami” — dofinansowane ze środk
ów Powiatu Sławieńskiego, zadanie „Jak Cię widzą, tak Cię

słyszą” dofinansowane ze środków Miasta Sławna, zadanie „Jubil
euszowy50. Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie”
dofinansowane ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Marsza
łkowskiego;
- rok 2019: zadanie „Muzyki dzieci stucha się sercem, a nie
uszami” dofinansowane ze środków Powiatu Sławieńskieg
o,

zadanie „Z nami rozwiniesz swoje pasje” dofinansowane ze środk
ów Miasta Stawna.
Wymienione zadania zostały przez nasze stowarzyszenie
przeprowadzone i rozliczone bez zastrzeżeń ze strony

podmiotów współfinansujących.
W zakresie remontów i modernizacji w ostatnim czasie nasze
OSP przeprowadziło:

- w 2016 r. - malowanie i piaskowanie fasady oraz Ściany szczytowej
budynku - koszt 2.500 ze środków własnych;
- w 2018 r. - zakup ekologicznego pieca V klasy na ekogroszek koszt 18.000 zł: 9.000 zł - dotacja od Zarządu Powiatu w
Sławnie, 9.000 zł - środki własne
- w 2019 r. - wymiana całego pokrycia dachowego z przebudową
kominów oraz wymianą 6 okien - koszt 99.000 zł:
79.000 zł po stronie Gminy Miasto Sławno, 20.000 zł z zaciągnięteg
o przez nasze stowarzyszenie kredytu;
- w 2020 r - remont dwóch pomieszczeń do nauki gry na instru
mentach i wyposażenie ich w sprzęt multimedialny oraz
modernizacja sali prób - koszt: 9.000 zł: 2.000 zł Zarząd Powiat
u w Sławnie(zakup sprzętu multimedialnego), 7.000 zł
środki własne.
Ujęty w kalkulacji kosztów zadania koszt prowadzenia zajęć nauki
gry na instrumentach i tańca obliczony został na
podstawie wynagrodzenia instruktora za 1 godz. Prowadzenia
zajęć w wysokości 25,00 zł oraz planowanej liczby godzin
zajęć do przeprowadzenia — 90 godz.

IV. Szacunkowakalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Zakup instrumentów

6530,00

Prowadzenie zajęć nauki gry na

2250,00

instrumentachi tańca — wynagrodzenie
instruktorów

3.

Nadzór nad realizacją zadania

200,00
8980,00

5900,00

3080,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1) proponowanezadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta(-tów);
2) pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja)* / załega(ją)* z opłacaniem należności z
tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* 7załega(ją)* z opłacaniem należnościz tytułu
składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / hna-właćciwąewideneją*;

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 przekazywani
em danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą
te dane, zł ożyty
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Hai

Mateusz Golec

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

/ OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W SŁAWNIE

ORER.IESTRA DĘTA

im. Ziemi Sławieńskiej

76-100 SŁAWNO,ul. Basztowa 15
NIP 499-050-92-41, Regon 770878150

