
Burmistrz Miasta Kotra
62-600 Kotro, ul. Stary Rynek 1

tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

os.525.6.2022 Kolo, dn. 15.11.2022r.

Dotyczy: ogloszenia o mo2liwo6ci zglaszania uwag do oferty zlo2onej przez Stowarzyszenie
,,Kolska Tr6jka" w trybie art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

W dniu 14.11.2022 r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla ofertazlolonaprzez Stowarzyszenie
Przyjaci6\ Miasta Kola nad Wart4 na realizacjg zadania publicznego p.fl. ,,5 Konceft Swi4teczny
Anioly s4 wSr6d nas".
Wobec powyZszego zamieszcza siq ofertg w Biuletynie lnformacji Publicznej, na tablicy
informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole orazna stronie internetowej www.kolo.pl.

Informujg, 2e zgodnie z art. 79a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po44ku
publicznego i o wolontariacie moZna zglasza(, uwagi dotyczqce ztohonej oferty. Uwagi mohna
skladai pisemnie w Urzgdzie Miejskim w Kole w Punkcie Obslugi Mieszkaflca lub drog4 pocztow4
na adres Urz1d Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo do 22.11.2022 r. (decyduje data
wplywu do Urzgdu).

ilSTRZA /.-a.-\_-

Brzezifiski



Stowanystenla "Kolska Tr6jka"
ul.Torurlska 68, tel. $i 2120723

62-600 i(CLO
NIP 566 211 13 16, R.302563595

Zat,?czniki do rozporzqdzenia

Przewodniczqccgo Komitctu do sg;raw Po2ytku Publiczncgo z

dnia 24 paldziernika 2018 r. (poz, 2055)

Zalqcznik nr 1

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres
siedziby,stronawWWadresdokorespondencji,adrese-mai|,numertelefonu

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE "KOLSKA TROJI(A"

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe
Numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym: 0000480392

Adres siedziby: ul. Toruriska 68, 62-600 Koto

Strona www: brak

Adres do korespondencji: ul. Torurlska 68, 62-600 l(oto

Adres e-mail: kolskatrojka@wp.pl
N u mer telefonu : 6067 6201,6

ofertqna|e2ywypetnitwytqczniewbialychpustychpolach,zgodnie,in't,utiFffiffi;M
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie+/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y
prawidiowq. Przyklad :,,pobieranie*/niepebie+a+ie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznej,

do kt6rego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego)

Burmistrz Miasta

Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa na

2. Dane osoby upowa2nionej do skladania
wyja6nief dotyczqcych oferty (np. imiq i

nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektron icznej)

Aleksandra Szacowna-Blaszczyk

nr tel. 606 762016
e-mail : olablaszczyklS@wp.pl

niewta(ciwq odpowiedl,

Wptynqlo

I lcrfd zal.



lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

: 1. Tytul zadania S. t<oncert Swiqtelzny Anioiy sq w(rdd nas
publicznego

Data rozpoczqcia

2. Termin realizacji

zadania publicznego)

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego

realizacji)

Data

zako6czenia



Zadanie pod nazwq ,,5. Koncert Swiqteczny Anioty sq w(r6d nas" jest kontynuacjq cyl<lu corocznych

koncert6w bo2onarodzeniowych o charakterze charytatywnym. To wydarzenie kulturalne i spoleczne

dla mieszkafc6w Kota oraz forma rozwoju i podniesienia poziomu artystycznego uzdolnionych

muzycznie najmlodszych wykonawc6w z terenu Kota, a tak2e pielqgnowanie tradycji $wiqt Bo2ego

Narodzenia, Koncert, poprzez zbi6rkq publicznq, ma r6wnie2 za zadanie dostrzeganie drugiego

czlowieka i wsparcie os6b zmagajqcych siq z powaznymi chorobami.

Zadanie polega na przygotowaniu koncertu, w kt6rym wystqpiq najmlodsi arty6ci z repertuarem

$wiqtecznym. Koncert bqdzie potqczony ze zbi6rkq publicznq na rzecz os6b potrzebujqcych. Podczas

wydarzenia, na deskach Miejskiego Domu Kultury w Kole zostanE zaprezentowane kolqdy, pastoratki

oraz piosenki 6wiqteczne. Wydarzenie bqdzie mialo oprawq muzycznE i wizualnq oraz scenografiq

charakterystycznq dla du2ych wykona6 artystycznych. Przygotowania do koncertu iudziatw nim bqdq

mialy na celu rozw6j i podniesienie poziomu artystycznego najmlodszych artyst6w.

Zadanie bqdzie realizowane w Miejsl<im Domu Kultury w Kole oraz Szl<ole Podstawowej nr 3 w Kole.

Zadanie ma dwie grupy docelowe: pierwszq stanowiq artySci, kt6rzy wezmQ udzial w koncercie -
uczniowie Szkoty Podstawowej nr 3 w Kole oraz ich go(cie, drugq grupq stanowiq odbiorcy zadania -
widzowie koncertu - okolo 400 os6b - mieszkaricy Kola.

Koncert zaspokaja potrzeby obu grup docelowych. U mlodych artyst6w z terenu miasta dostrzegamy

rosnECQ potrzebq rozwijania umiejqtnoSci i kompetencji muzycznych oraz chqi anga2owania sig

w wydarzenia artystyczne i charytatywne. Wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom pragniemy zaprosid

do udziatu w koncercie uzdolnionych, najmtodszych, lokalnych artyst6w, a samo wydarzenie

poprzedzii zajqciami muzycznymi i scenicznymi.

Wir6d mleszkaric6w Kota roinie zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi, w tym koncertami

muzycznymi. Obserwujemyto od poczqtku naszej dziatalnoici artystycznej w Miejskim Domu Kultury

w l(ole, na kazdym wypelnionym po brzegi koncercie. Wychodzqc naprzeciw mieszkancom oraz

ceniqc ich zaangazowanie iudziat we wcze(niejszych wydarzeniach zorganizowanych przez

stowarzyszenie, pragniemy kontynuowai cykl corocznych koncert6w bozonarodzeniowych,

potqczonych ze zbiorkq publicznq na rzecz os6b potrzebujqcych.

Zadanie jest komplementarne z celami i dziatalno(ciq oferenta, zapisanymi w statucie stowarzyszenia.

ANALIZA RYZYKA

Ryzyko 1: Utrzymujqcy siq stan epldemii COVID- 19 i trudnoici w prowadzeniu zajqi poprzedzajqcych koncert z bez-

poSrednim udzialem benefi cjent6w (wykonawc6w koncertu).

Oddziatywanie: Niepetne efekty realizacji zadania i rezultat6w, op6lnienie planowanych zajqi.

Prawdopodobieristwo wystqpien ia : Sred n ie.

Mechanizm kontroli ryzyka ispos6b jego minimalizowania: Prowadzenie zajqi online, prowadzenie zajqi w re2imie

sanitarnym i spolecznym.

Ryzyko 2: UtrzymujEcy siq stan epidemii COVID- L9 i brak mo2liwoSci zorganizowania koncertu z udzialem publiczno6ci.

Oddzialywanie: Niepeine efekty realizacji zadania irezultat6w, op6lnienie planowanych zajqi.

Prawdopodobieristwo wystqpienia : Sredn ie

Mechanizm kontroli ryzyka ispos6b jego minimalizowania: Przeprowadzenie jednego koncertu bez udzialu publiczno5ci

oraz jego emisja w internecie (w formule online/streamu).



4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Koncert ,,Anioiy sq w5r6d nas"

zrealizowany w grudniu Miejskim Domu

Kultury w Kole

Planowany poziom

osiqgniqcia rezultat6w
(warto56 docelowa) wskainika

l(upony kontrolne bezplatnych
400 widz6w : wej(ci6wek, dokumentacja

fotograficzna

-T
I

I

i

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do6wiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz
zasob6w, kt6re bqdq wykorzystane w realizacji zadania

Kr6tka chara kterystyka

Celem stowarzyszenia jest: dziatalnoii na rzecz odwiaty, kultury fizycznej i sportu, ochrony (rodowiska i os6b
niepetnosprawnych; dbato6i o wiaiciwy poziom nauczania dzieci i mlodzie2y oraz o najwy2szq jako56 wiedzy
popularyzowanej w5r6d uczni6w; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielggnowanie polskoSci oraz rozwoju
SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie wszechstronnego i zr6wnowa2onego rozwoju:
spotecznego, kulturalnego i gospodarczego; dziaialno:i( na rzecz wyr6wnywania szans edukacyjnych w
(rodowisku lokalnym; promocja iorganizacja wolontariatu; propagowanie aktywno6ci fizycznej isportu,
organizacja zajq6 edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i mlodzie2y, w szczeg6lno5ci z rodzin

dysfunkcyjnych; dziatalnorii wspomagajqca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarzqdowe bqdZ jednostki samorzqdu terytorialnego; dziatalno5i zwiqzana z rozwojem 6wiadomoSci

spotecznej, przeciwdziataniem patologiom spolecznym; pomoc spoleczna osobom niepelnosprawnym i ich

rodzinom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b; dzialalnoSi charytatywna na

rzecz os6b niepetnoprawnych i ich rodzin oraz os6b w trudnej sytuacji 2yciowej; rozw6j krajoznawstwa oraz
162nych form wypoczynku; dziatalnoSi na rzecz porzqdku i bezpieczeristwa publicznego oraz przeciwdziatanie

alkoholizmowi ipatologiom spotecznym; dziatania narzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontakt6w i

wspotpracy miedzy podmiotami; rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowari, uzdolnieri i

umiejqtnoSci uczni6w, tworzenie warunk6w do osiqgania sukces6w na miarq mo2liwoSci ka2dego z nich oraz
promowanie talent6w na terenie szkoly iw Srodowisku lokalnym; organizowanie czasu wolnego w godzinach

poza lel<cyjnych.

Do5wiadczenie w realizacji dzialafi
. 5 stycznia 2017 r. - organizacja koncertu ,,Nlech Swiatlo niesie nadzieiq"
. 12 stycznia 2018 r. - organlzacja charytatywnego koncertu ,,Anioty sq w5r6d nas - koncert z dedykacjq

dla Mileny"
. 11 listopada 201,8 r. - organizacja koncertu,,WolnoSi. Kocham i rozumiem." z ol<azji 100. rocznicy odzyskania

niepodlegto5ci polqczonego z wystawq plakatow uczni6w Paristwowego Liceum Sztuk Plastycznych

w Koscielcu o tematyce niepodlegio6ciowej w MDK w Kole.
. 30 marca 201-9 r. - organizacja 1. edycji koncertu ,,Zachwyty - koncert z ambicjami" z tw6rczoSclq Agnieszki

Osiecl<iej.
. 1-2 czerwca 201,9 r. - wsp6iorganizacja koncertu ,Jo nie tylko wspomnienia" w parafii 108 Blogoslawionych

Mqczennik6w w Powierciu, z okazji jubileuszu 20-lecia jej istnienia.
. 6 stycznia 2O2O r, - organizacja 3. edycji charytatywnego koncertu ,,Anioty sq w6r6d nas"
. 1,1,-12 czerwca 2021, r. - Warsztaty artystyczne prowadzone przez Adriana Wi6niewskiego - wokalistq STUDIA

PIOSENKI,,ACCANTUS".
. 2B listopada 2021. r. - organizacja koncertu,,Piql<ne i polskie" z udziatem Nicole Kuleszy oraz Piotra

Ttustochowicza, duetu finalist6w programu The Voice of Poland (Vl i lX edycja).
. 19 grudnla 2021 r. - 4. edycja charytatywnego koncertu ,,Anioty sq w6r6d nas".
. 23-24 kwietnia 2022 - organizacja 2. edycji koncertu ,,Zachwyty - koncert z ambicjami" z tw6rczo6ciq

Czestawa Niemena.



lV, Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publircznego

Wartoid Z dotacji
PLN

700,00

700,00

Lp,

l

,1.
i

)

l

l

.,,4,

I

:5,
:

350,00

:

500,00

400,00 .

250,00 ,

Rodzaj kosztu

Zajqcia muzyczne

Zajqcia choreograficzne i z ruchu na

scenie

Wynagrodzenie za przygotowa nie wo-vv yr rqSr vu.Er rE .q Pt.ySruLvvvd

kalne (harmonia)

Scenariusz i re2yseria koncertu

Zakup licencji ZAIKS na publiczne wyko-
nanie utwor6w

I

lo
i

l r.
I

I

I

ls.
I

I

Przebudowa i aktualizacja strony inter-

Wydruki materialow graficznych (plaka- 500,00

ty, za proszenia, ogtoszenia, foldery,
itp. ), dziatania promocyjne

9.

10.

tt.

Ubezpieczenie uczestnik6w i reallzato-

r6w koncertu

Zakup podktadow muzycznych

Zakup i dzier2awa materiat6w do wyko-
nania scenografii

Zakup ustugi cateringowej dla artyst6w
i realizator6w koncertu

Ustuga budowy scenografi i

Projekt, wynajem i realizacja oiwietle-

100,00

250,00

950,00 l

:

500,00

750,00 l

300,00

300,00

12.

-L J.

1_4.

15.

16.

t7.
1 nla

tt , Wynagrodzenie dla konferansjera

19. 
, 
Wynajem sali wldowiskowej

20. ,Obstuga administracyjno-ksiqgowa
( usiuga)

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania

i

l

i

3 500,00 
i



V. Oiwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie w zakresie dziatalnoici po2ytku publicznego
oferenta(-t6w);

2) oferent nie bqdzie pobierai:jwiadczeri pieniq2nych w ramach prowadzonej odptatnej dziaialnoici po2ytku publicznego;
3) oferent* / efu+eneix skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jq)x / zalegaffi* z optacaniem nale2no(ci z tytuiu zobowiqzarl

podatkowych;

4) oferent* / efure+ei* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)x / zaleg+(-jq)* z oplacaniem nale2noSci z tytutu sktadek na
u bezpieczenia spo'leczne;

5) dane zawarte w czq(ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / ++ce-w+a5€+wE-ewideneiq*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznil<ach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym ifaktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2ylystosowne oiwiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

PREZES
Stowarzy:Tenia "Xolsp Tr6Jka,

...,.. ... . . (..,|h;.lw*v.v:.................
ng A leksah d r a Sz acot$ra - Blaucqh

(podpis osoby upowa2nionej lub podpisy

os6b upowa2nionych do skladania o6wiadczeh

woli w imieniu oferent6w)

Zastgpca Pryt4sa
Zkh.ou6t"t-

( HeYena Bartosik

Data 74.1.1.2022

Stoworzyszenle "Xolska Tr6jka"
ul.Torur{ska 68, tcl. 63 7.720723

62-600 KOrO
NIP 666 211 13 16, R.302563695


