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WYDZIAŁ EDUKACJI
I SPRAW SPOŁECZNYCH

17. 01. 2018

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLlCZNEG

POUCZENIE co do sposobu wypełniania
oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie/niepobieranie*"
pozostawiając prawidłową.

umieszczonymi

przy poszczególnych

oznacza, że należy skreslić niewlaściwą odpowiedż,

Przykład: "fJsl3ieraAie*/niepobieranie*",

J. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji

Urząd Miasta Ostrowca

publicznej,

Świętokrzyskiego

do którego adresowana jest oferta
Art. 193 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1)

Pomoc Spoleczna

4. Tytuł zadania publicznego

Prowadzenie

S. Termin realizacji zadania publicznego21

Data

rozpoczęcia

ogrzewalni

I

dla bezdomnych

26.01.2018

l

Data

zakończenia

mężczyzn

I

20.03.2018

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby
oraz adres do korespondencji Ueżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie

Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Świ<;tokrzyski Zarząd Wojewódzki
Kościuszki 25/1 O • 25-310 Kielce

Polskiego

Komitetu

Pomocy Spolecznej

Krajowy Rejestr S'ldowy Stowarzyszeń.
Innych Organizacji
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:
Numer KRS: 0000041349.

NIP: 959 083 02 61. Regon:

Spolecznych

w Kielcach.ul.

i Zawodowych.

00702376000290

2. Inne dodatkowe dane

kontaktowe, w tym dane osób

Tel. 530613

upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej,numer faksu,adres strony
internetowej)

e-mail:

534 . Faks:

brak

pkps.ostrowieciWwp.pl

\\ww. pkps.ostrowiec.

pl

Kamil Mroczkowski
- kierownik Ostrowieckiego
Oddziału Świętokrzyskiego
Zarządu Wojewódzkiego
PolskiSgo Komitetu Pomocy Społecznej.

..
III.Zakres rJ~eezowyzadania publicznego

I. Opis zad,mill publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w
szczególności celu, miejsca jego reazlizaeji, grup odbiorców zadania oraz
przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego

Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowcu Sw. Prowadzona jest przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej przy ul. Jana Samsonowicza 80 I zapewnia nieodpłatnie 20 miejsc
bezdomnym mężczyznom. którzy z powodu braku stałego miejsca pobytu nic mają inncj
możliwości zabezpieczenia przed zimnem w nocy.
Działa codzicnnie w godzinach 19:00 - 07:00.
Osoby przebywające w ogrzewalni mają zapewnione:
- krzcsło aby w cieple na siedząco spędzić całą noc
- warunki do utrzymania higieny osobistej I czystości odzieży
- gorqcy napój
- w dni Swiqteczne ( Wielkanoc. 130żcNarodzenic. Nowy Rok) wyżywienie dla bezdomnych
- doraźną pomoc mcdyczną w nagłych przypadkach
- w razie potrzeby bieliznę osobistq
- w razie potrzeby odzież
- ręcznik w przypadku kąpieli

Bezdomnośc stanowi we współczesnym Swiecie jedną z najbardziej dotkliwych kwcstii
społccznych. Ze względu na specytikację grupy trudno jest wskazać jcdnoznaczną liczbę osób
bezdomnych na terenie miasta. Szacuje się. że w Ostrowcu na chwilę obecnq przebywa ok 90
bezdomnych. Dużq część z tych bezdomnych stanowiq osoby z nieleczonym problemcm
alkoholowym. W mieście brak jest izby \\iytrzeźwień. która nawet gdyby istniała nie rozwiqzuje
problemu. gdyż aby umieścić w niej bezdomnegotrzeba mieć podstawę prawnq wynikającą z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Szpital miejski tez nie jest w stanie "przechowywać"
pijanych. Na terenic miast jest jednak bardzo dużo bezdomnych. którzy główni c z powodu chęci
spożywania alkoholu nie chcq przebywać w noclegowni. Wybieraj q z reguły pustostany I altanki
ogrodowc. Pijani bezdomni często sq brudni. zawszeni. nie chcq poddawać się zabiegom
higienicznym. nie mówiqc już o agresji wobec opiekunów I innych współlokatorów. Ogrzewalnia
rozwiązlUe większośc tych problemów. jest specyficznq placówkq. w której z jednej strony nie ma
obowiqzku tworzenia miejsc noclegowych a z drugiej strony nic ma także wymogu trzeźwości.
Osoby trafiajqce do Ogrzewalni mogq skorzystać z toalety oraz łaźni. skorzystć z urzqdzel\
przeznaczonych do przygotowania ciepłego napoju a także I przede wszystkim skorzystać z
krzesła lub ławki by na siedzqco w cieple spędzić noc. Oosoba tratiajqca do ogrzewainni w stanie
mocno zaniedbanym może także liczyć na podstawowe środki higienczne. a także nowe czyste
ubrania l ciepłq bieliznę.

li Rodzaj zadania

zawiera

się w zakresie

zadań

określonych

pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

wart.

4 ustawy

l

dnia 24 kwietnia 2003

f.

o działalności

2. Zakładanc

rczultaty

zadania

publiczncgo

W ramach realizacji zadania Polski Komitet Pomocy Społeczncj
-

planuje:

zapewnić 20 miejsc pobytu dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego
zapewnić osobom bezdomnym warunki do dokonywania zabiegów higieniczno - sanitarnych
zapewnić osobol11 bezdomnym warunki do przygotowania ciepłego napoju
zapewnić osobom bezdomnym P0l110Crzeczowq w postaci odzieży I żywności
zapewnić stalq współpracę z Miejskim Ośtodkiem Pomocy Społecznej
zapewnić stałq współpracę z Policjq. Strażll Miejskq. Służbq Zdrowia

IV. Szacunkowa
kalkulacja
kosztów rcalizacji zadania publiczncgo
(w przypadku
większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

I

\V}'nagroliz(,lIie pracownika

6-18 godzin,

do
poniesienia z
wnioskowa n
ej
dotacji3l
(zł)

Koszt

Rodzaj kosztu

Lp.

całko
wity
(zł)

ochrony

do
poniesienia
ze środków

finansowyc
h

własnych,
środków
pochodzących
z innych źródeł.

9564,48

9564,48

0,00

200,00

0,00

1~,76 (12,00 +23% VAT)

2

Środki czystości

2011,00

3

Zużycie prądu

2011,1111

11.1111

200,00

4

Zużycie wody

180,00

0,00

180,00

5

Zakup n;clllików

235,52

235,52

0,00

10380,00

10000,011

i bielizny na zmianę

Koszty o~ólelll:

Oświadczam(y),
że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
2) w ramach składanej oferty przewidujemy p9~iera it!.jniepobieranie*
swiadczeń pieniężnych od adresatów

3811,1111

oferenta;
zadania;

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
oferent*joferenci*
składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*jza.le8.a.ij.ą)* z opłacaniem należnosci z tytułu zobowiązań

3)
4)

podatkowych;
S)
oferent*/oferenci*

z opłacaniem należnoSci z tytułu składek na

składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* j~ą)*

ubezpieczenia społeczne.
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1

lub podpisy osób
upoważnionych

Data

do składania oswiadclcri
woli w imieniu oferenta}

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany
kopia aktualnego wyciągu

z

/1 eJ f-

w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona

innego rejestru lub ewidencji.

3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10

4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

ooa

zł.

,90/ J?/,

za zgodność z oryginałem
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Ostrowiec Św., dnia.18.0 1 2018 r.

:: -WESS.0053.9.2017:~'.,:.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przedkłada sprawę dotyczącą:

Wniosek o wyrażenie stanowiska w sprawie złożonej przez "Stowarzyszenie
Polski
Komitet Pomocy Społecznej- Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki PKPS w Kielcach
Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego w zakresie pomocy społecznej w
trybie art, 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Uzasadnienie wniosku: podstawą do przeprowadzenia
powyższego zadania są
następujące akty prawne:
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Program współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 - 2019
Zadanie:
Oferta "Stowarzyszenia
Polski Komitet Pomocy Społecznej- ŚwiętokrLyski Zarząd
Wojewódzki PKPS w Kielcach, na realizację zadania pod nazwą:
"Prowadzenie
ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn"
Proponowana

"'wota wsparcia

10.000zł.

Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w budżecie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 rok.
Wydział, biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę i zasadność proponowanego
zadania, wnioskuje o akceptację propozycji.
W załączeniu Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.
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