
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1908-075b-b4b0

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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydenta Miasta Lublin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16a) kultura i sztuka

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: Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i i Ii Stopnia Im. Karola
Lipińskiego w Lublinie, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000127999, Kod pocztowy: 20-620,
Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica:Muzyczna , Numer posesji: 10, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin,
Gmina:m. Lublin, Strona www: brak danych, Adres e-mail: osmlublin@gmail.com, Numer telefonu: 81 532 69 21
 
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)

ZBIGNIEW TROCHIMIUK
 
Adres e-mail: trochimiuk@op.pl Telefon: 605417217

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego II Konkurs Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka
Krzemińskiego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2019 Data
zakończenia

20.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
II konkurs Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego w Lublinie jest jedynym tego typu
wydarzeniem na terenie miasta nawiązującym do wieloletnich tradycji Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas
Instrumentów Dętych odbywających się w Lublinie na przełomie lat 70/80 ubiegłego wieku wpisanych na stale w
kalendarzu wydarzeń artystycznych miasta w tamtym okresie. Jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim. Ma charakter
interdyscyplinarny i obejmuje wszystkie instrumenty dęte drewniane i blaszane. Celem konkursu jest popularyzacja
muzyki wykonywanej na instrumentach dętych oraz promocja uczniów grających na tych instrumentach. Impreza cieszy
się olbrzymim zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło udział
98 uczniów z terenu miasta Lublin jak i regionu lubelskiego i wielu miast Polski. Konkurs odbędzie się w dniach 7 - 8
czerwca 2019 r. w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ulicy
Muzycznej 10 w Lublinie Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół muzycznych zarówno I jak i II stopnia oraz innych
placówek kształcenia muzycznego. Jury składać się będzie z wybitnych pedagogów - instrumentalistów Uniwersytetów
Muzycznych wywodzących się z lubelskiego środowiska muzycznego. Występy konkursowe odbywają się przy udziale
publiczności , impreza ma charakter otwarty. W ramach konkursu przewidziane są koncerty w wykonaniu Jurorów
grających na instrumentach dętych drewnianych „ Trio stroikowe” jak również „ Kwintetu Instrumentów Dętych
Blaszanych” Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz koncert laureatów.
Miejsce realizacji
Sala koncertowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, ul. Muzyczna 10, 20-620
Lublin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Konkurs 1 Protokół jury

Uczestnicy konkursu 75 osób Lista zgłoszeń, protokół jury,
program przesłuchań
konkursowych

Koncert 3 Umowy, dokumenty księgowe,
program konkursu

Odbiorcy koncertów 100 osób Liczenie szacunkowe (wg liczby
zaproszeń i liczby uczestników
koncertu)

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta
Celem Stowarzyszenia jest: - Kształtowanie postaw młodzieży, wpajanie i rozwijanie patriotyzmu, szacunku dla wiedzy,
pracy, muzyki, prawdy, - Podnoszenia jakości pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznego profilu szkoły, -
Dbałość o rozwój zdolności muzycznych i intelektualnych młodzieży, - Sprawowanie mecenatu nad utalentowaną
młodzieżą, - Upowszechnienie kultury muzycznej miasta, regionu, kraju i europy, - Współpracy z instytucjami i placówkami
artystycznymi w celu promowania szkoły i jej uczniów, - Inicjowanie programów profilaktycznych, konsultacyjnych oraz
przedsięwzięć artystycznych, - Wspieranie uczestnictwa szkoły i jej uczniów w imprezach kulturalnych i artystycznych, -
Pielęgnowania tradycji szkoły i popularyzowanie jej spraw, - Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
o podobnym profilu działania
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Doświadczenie w realizacji planowanych działań: * I Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – maj 2012 r. * II
Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – maj 2013 r. * III Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – czerwiec 2014 r. *
IV Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – czerwiec 2015 r. * V Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – czerwiec
2016 r. * VI Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy – maj, czerwiec 2017 r. *VII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
– czerwiec 2018 r. * Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne – sierpień 2016 r. * Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne –
sierpień 2015 r. * Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne – sierpień 2014 r. * Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne –
sierpień 2013 r. * Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne – sierpień 2012 r. * Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne –
sierpień 2011 r. * Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne – 2008, 2009, 2010. * Organizacja Koncertu wokalno-
instrumentalnego pt. W krzyżu miłości nauka. Adoracja słowno - muzyczna krzyża Jana Pawła II. Kwiecień 2010 r. *
Organizacja Koncertu „Muzyka barokowa z redukcji Jezuickich” – kwiecień 2008 r. * Warsztaty Akordeonowe dla uczniów i
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nauczycieli szkól muzycznych I i II st. regionu lubelskiego – siedem edycji 2003- 2009. * I Konkurs Instrumentów Dętych im.
Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego - czerwiec 2018 r.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Jury Konkursu; dr hab. Grzegorz Dąbrowski - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy dr hab. Dariusz Samól - Akademia Sztuki w
Szczecinie dr Tomasz Bińkowski - Uniwersytet Muzyczny w Warszawie dr Krzysztof Bednarczyk - Uniwersytet Muzyczny w
Warszawie dr Zenon Kitowski - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy dr Marek Swatowski - Akademia Muzyczna w
Bydgoszczy dr Olga Leonkiewicz - Akademia Muzyczna w Łodzi mgr Andrzej Sienkiewicz - Filharmonia Narodowa w
Warszawie Muzycy: Trio stroikowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Grzegorz Dąbrowski - Fagot Zenon Kitowski -
Klarnet Marek Swatowski - Obój Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych Filharmonii Narodowej w Warszawie Krzysztof
Bednarczyk - Trąbka Mariusz Niepiekło - Trąbka Aleksander Sebesczyk - Róg Andrzej Sienkiewicz - Puzon Arkadiusz
Więdlak - Tuba

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Honoraria Jury 9600,0    

2. Honoraria muzyków 8000,0    

3. Nagrody 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 19600,0 10000,0 9600,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie 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(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1) 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.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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