Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek

1

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

os.525.1.2021

Kolo, dn. 16.06.2021r.

Dotyczy: ogloszenia o mozliwoSci zglaszania uwag do oferty zlohonej przez Manufakturg Piosenki
Harcerskiej ,,Wattaki" w trybie arl. 79a ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie.

W dniu 14.06.2021r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla ofefiazlolonaprzez Manufakturp
Piosenki Harcerskiej ,,Wartaki" na realizacjg zadania publicznego ,,48 Migdzynarodowy Harcerski
Festiwal Kultury Mlodziely Szkrlnej Kielce 2021*. Wobec powyzszego zarnieszcza sig ofertq
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole otaz na
stronie internetowej www.kolo.pl.
Informujg, 2e zgodnie z art. 79a ust. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz Il.22020 r.,poz.1057 ze zm) mozna zglaszal uwagi dotyczqce
zgloszonej oferty. Uwagi mohnasklada6 pisen,nie w lJrzEdzie Miejskim w Kole w Punkcie Obslugi
Mieszkaflca lub drog4 pocztow4 na adres tJrz4d Miejski w Kole, ul. Stary Rynek l, 62-600 Kolo
do 23.06.2021 r. (decyduje data wptywu do Urzqdu).
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l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

odpowiedl,.pozostawiaiac

Wntvne+'o 1 lr, C7.8,'10?1

l. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta{-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
MANUFAKTURA PIOSENKI HARCERSKIEJ WARTAKI
STOWARZYSZE

N IE

NUMER KRS:0000061446
adres siedziby: ul. Slowackiego 5, 62-600 Kolo
adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 22,62-6CO Kolo
www: www.ULartaki.pl
e- m a i : wlilalr,@rrc-tla(.P1
tel. konta kto wy : 50124421.1.,
I

607 39641.1.

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyja$nieri dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,

JACEK ADAMCZYK

-

HENRYK PERZYI{SKl

501244211

-

-

607396411"

i.adamczyk@interia.pl
wartaki@wartaki.pl

-

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

lll. Zakres rzeczowy zadania
1.

Tytul zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

bt

48. Miqdzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Mtodzie2y Szkolnej
2021.
Data

08.07.2021

rozpoczecia

Data

1

zakoriczenia

I

KIELCE

ta.ol.zozt

3. Syntetyczny opis zadania {wraz ze wskazaniem m:ejsca jego realizacji}

t6wnym celem projektu jest udzial w 48. Harcerskim Festiwalu Kultury Mlodziezy Szkolnej w Kielcach - 20 osobowt
rupa 10. pokolenia wraz opiekunamiwezmie udzialw48. Harcerskim Festiwalu Kultury Mtodziezy Szkolnejw Kielczact
dniach 8-18 lipca 2021 roku. Wartaki uczestniczq z sukcesami w Miqdzynarodowym Harcerski Festiwal Kulturt
llodzieZy Szkolnej Kielce od wielu lat. Odbierajq na)wyzsze nagrody i wyroznienia. Wielokrotnie przywozilismy ZLOTI
CDI-A w kategorii-zespolow wokalno-muzycznych a dwukrotnie takze GRAND PRIX Festiwalu oraz ZLOTA, i SREBRNI
cDr-E WYCHbW
1)

2)

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okre6lonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (oz. U. 2201'8 r. poz. 450, z p6in. zm.).
Termin realizacji zadania nie mo2e byi dtu2szl' ni2 90 dni.

xg-nizowanych przez Festiwal, kt6re przynoszq codniesienie umiejqtno6ci wokalnych i instrumentalnych, wzbogacenie
'epertuaru koncertowego o kilka nowych opracowah muzycznych. Uczestnicy warsztat6w przygotowujq rownie2
;pecjalny wystqp, a w jego programie prezentuja. przygotowane przez siebie piosenki, kt6re nastqpnie znajdujq sig u
rrogramie koncertu ,,Jesienne Spiewanki nad Wartq". Pozytywnym zakladanym rezultatem jest rozbudzenie rn
rczestnikach motywacji do rozwijania umiejqtnoSci wokalnych iinstrumentalnych. Udzial w Miqdzynarodowym Festiwalu
:o wielka promocja naszego miasta Kola - miejsca skqd pochodzimy, gdzie dzialamy i gdzie wychowujemy muzycznie
rarcersko dzieci i mlodzieZ.
4. Opis zakladanych rezultat6w realizacli zadania puelicznego
Planowany poziom osiqgniqcia
rezultat6w (warto5d
Nazwa rezultatu
docelowa)

Udzial

w 46. Miqdzynarodowym

20 osob

5pos6b monitorowania rezultat6w I ir6dlo
informacji o osiqgniqciu wskainika

Lista zgloszen, zdjqcia,

program

Festiwalu, wyniki Festiwalu

Festiwalu Kultury MNodzie2y Szkolnej
Kielce 2021

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do3wiadceenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re
w realizacji zadania
rzyszenie MPH Wartaki od wielu lat uczestniczy w Miqdzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Mlodzie2y
kolnejw Kielczach, Wtrakcie 48-letniej historiizespotu festiwal kieleckiodwiedziliSmy ju218 razy prawie zawsze
rzywolqc Ztote, Srebrne, czy Brqzowe Jodly, a d',luukrotnie Grand Prix Festiwalu za dokonania artystyczne i
wcze,

program zaanga2owani bqdq:
Perzyfski- Kierownik Artystyczny MPH Wartaki, Najstarszy WARTAK, emerytowany nauczyciel muzyki,
nstruktor ds. muzyki ministerialnej kategorii,,S", instruktorZHP w stopniu harcmistrza od 1990 r. Zalo2yciel i kierownik
rtystyczny zespolu Manufaktura Piosenki HarcerskiejWARTAKl. Swoim talentem muzycznym, wra2liwo6ciq artystycznq
amilowaniem do kultury inspiruje w wieloletniej pracy spotecznej mlodych mieszka6c6w Kota. Od 10 pokolefi
zekazuje narodowe i harcerskie wartoSci i idea{y, ksztaltuje i promuje postawy obywatelskie i patriotyczne. Spoleczny
utorytet, czlowiek z pasjq, kompozytor i autor tekst6w wiqkszoSci piosenek wykonywanych przez WARTAKI.
acek Adamczyk - osoba kierujqca projektem, czlonek zespotu, muzyk, instruktor ZHP podharcmistrz, instruktor
uzyczny, dru2ynowy, opiekun i wychowawca 10. Pokolenia - Skarbnik Wartak6w.

realizacji zdania bezptatnie wykorzystane zostanie instrumentarium muzyczne i sprzqt nagto6nieniowy bqdqc
tasnoSciq Zespolu (warto6i ok. 140.000 zt) oraz instrumenty muzyczne bqdqce wlasnodciq zespotu oraz indywidualn
dane Spiewniki i plyty CD
opracowane przez Henryka Perzyriski
lonk6w Zespotu z tak|e arani

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

Lp.

wartoS6

z dotacji

1..

Nocleg i wy2ywienie

2.

Koszt 2

3.

Koszt 3

4.

Koszt 4

5.

Koszt 5

Suma wszystkich koszt6w realizacii zadania

Z

innych

ir6del

PLN
6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

V. OSwiadczenia
O6wiadcza m(-my), 2e:

1)

proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie

w

zakresie dziatalno5ci po2ytku publicznego

oferenta(-t6w);

2)

pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wyiqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoici po2ytku

3)

oferent*

publicznego;
sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)x

I

zaleea(-jalr* z opiacaniem nale2no5ci z tytulu zobowiqzarl

oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)*

I

zaleea(-)q)* z oplacaniem nale2noSci z tytutu sktadek na

/ oferenci*

podatkowych;

4) oferent*

/

ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w czqSci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowymx / innq wtaSciwq ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiEzanym ze skiadaniem ofeft, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do slstem6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yty stosowne
zgodnie z przepisami o ochronle danych osobowych.

o^,^

os6b upowa2nionych do

/* fr,,202/

