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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO^^ -

-
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
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Burmistrz Szczawna Zdroju
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b. i ermin realizacji zaoania pupncznego

Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy
rzeczowej w formie żywności, rodzinom i osobom będącym w trudnej
sytuacji życiowej z terenu miasta Szczawno Zdrój
Prowadzenie w 2019 r. Magazynu Żywności na terenie Gminy Szczawno
Zdrój, w tym: pozyskiwanie, magazynowania i dystrybucja żywności w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
30.09.2019 r.
Data
15.05.2019 r.
Data
rozpoczęcia
zakończenia
Miesiące: lipiec i
sierpień - przerwa
techniczna

II. Dane oferenta (-ów)

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu NR KRS 0000041349 (poz. 241) NIP 8861117877
REGON 00702376001822 ul. Gdańska 2,58-300 Wałbrzych, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 7,58-300
Wałbrzych
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
Katarzyna Zawadzka -tel. 603 603 543
e-mail: kasji@wp.pl

numer faksu, adres strony Internetowej)_______

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania, publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności cefu, miejsca Jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego_______
Pozyskiwanie żywności w ramach realizacji „Programu FEAD 2014-2020" dotyczącego dostarczania nadwyżek

żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. Magazynowanie pozyskanej żywności oraz jej dystrybucja
dla mieszkańców Szczawna Zdroju będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Informowanie

1 1 2Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. c działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2
1 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

zainteresowanych mieszkańców Szczawna Zdroju o możliwości korzystania z zasobów Magazynu Żywności oraz

/

współpraca z OPS w Szczawnie Zdroju. Działania te będą realizowane w ramach Europejskiego Programu

Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD w magazynie żywności, mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 7

w Wałbrzychu i będą skierowane do mieszkańców Szczawna Zdroju. Wysoka stopa bezrobocia,
zarejestrowanych 120 mieszkańców w kwietniu br., powoduje brak możliwości zabezpieczenia środków

finansowych niezbędnych do zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych. W związku z tym w wielu rodzinach

występuje brak środków finansowych do zakupu podstawowych artykułów żywnościowych, co związane
jest z trudną sytuacja materialną. Aktualnie ok.

mieszkańców jest objęte pomocą ze strony Ośrodka

Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju. Zadaniem osób realizujących Program jest rozszerzenie możliwości
wspomagania OPSu poprzez rozdawanie artykułów żywnościowych na podstawie wystawionych przez OPS

skierowań. Grupami adresatów zadania publicznego są:
- rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
wielodzietnych

- rodziny będące w trudnej sytuacji z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

alkoholizmu lub narkomanii
- osoby z problemami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

- osoby wychowujące dzieci, sieroty
- osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, ubogie, pozbawione środków do życia,
które spełniają wymogi określone wart. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekrocz?, 2OO3(

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy.

Poprawa warunków życia i bieżącej egzystencji mieszkańców Szczawna Zdroju, wytwarzanie pozytywnego
klimatu i atmosfery w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Realizowanie w/w celów będzie osiągnięte
poprzez pozyskiwanie żywności, ustalanie zasad i kryteriów dystrybucji żywności.

Zapewnienie podstawowych produktów żywnościowych powoduje zwrócenie uwagi na sprawy wyższej rangi, np. powrót
na rynek pracy. Wynikające z tego tytułu oszczędności finansowe zamiast na żywność, mogą być wydawane na potrzeby
wyższego rzędu, np. edukację. Pomoc żywnościowa wyrównuje szanse w różnych grupach społecznych. Program
nie rozwiązuje wszystkich problemów żywnościowych, niemniej w znacznym stopniu pomaga je zniwelować.
Realizacja nieodpłatnie udzielanej pomocy, poprzez wydawanie żywności pozytywne wpłynie na poprawę egzystencji

mieszkańców miasta.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
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Koszty do stronie:

Polski Komitet Pomocy
Społecznej 7arzad Rejonowy w
Wałbrzychu

/nazwa oferenta}

Wynagrodzenie magazyniera

588,00 zł

miesiąc

1764,00 zł

Wolontariat

294,00 zł

miesiąc

882,00 zł

300,00 zł

miesiąc

900,00 zł

1764,00 zł

I
i

Artykuły przemysłowe (w tym
środki czystości, BHP), ochrona

p. poi, drobne remonty
miesiąc

3 546,00 zł

Koszty po stronie:___________
Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Rejonowy w

Wałbrzychu
[nazwa oferenta)

Księgowość

600,00 zł

miesiąc

1 800,00 zł

180,00 zł

1620,00 zł

Obsługa prawna

100,00 zł

miesiąc

300,00 zł

72,00 zł

228,00 zł

80,00 zł

miesiąc

240,00 zł

48,00 zł

192,00 zł

2 340,00 zł

300,00 zł

2 040,00 zł

T
Koszty administracyjne
obsługi zadania
zł

882,00 zł <

zł
zł

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobioranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaloga (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
POLSKI KOMITET POmOL i UrOŁtCZNEJ
STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE

ZARZĄD OKRĘGOWY
ul. Gdańska 2, 58-300 Wałbrzych
NIP 886-11-17-877 REGON 00702376000100

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

mgr Katarzyna Zawadzka

Data
Załącznik;
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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