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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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, do którego
adresowana jest oferta

Prezydenta Miasta Lublin

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

4. Tytuł zadania publicznego
Edukacja ekologiczna pt. „Segregujemy na serio - poprawa efektywności
gospodarki odpadami w dzielnicach Kalinowszczyzna, osiedlu Przyjaźni w
dzielnicy Tatary oraz w osiedlu Nałkowskich w dzielnicy Wrotków ”

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-20 Data

zakończenia 2018-12-20

II. Dane oferenta(-tów)

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

nazwa: Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000311688
adres siedziby: Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin, poczta: Lublin

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: zarzad@ptm.lublin.pl, telefon: 81 528 09 75, numer faksu:
81 743 49 64, strona internetowa: www.ptm.lublin.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Janusz Nowakowski, adres e-mail: zarzad@ptm.lublin.pl, telefon: 694
006 875, numer faksu: 81 743 49 64, strona internetowa:
www.ptm.lublin.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: de28-4a76-1e2b

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca
2018 roku, mieszkańcy Gminy Lublin znaleźli się w nowej rzeczywistości,
Zmiany jakie niosą za sobą nowelizacje tych ustaw, znacznie zbliżają nasz kraj do standardów w ochronie środowiska, jakie
występują w krajach zachodnich, jak również są one próbą wyrobienia w naszym społeczeństwie odpowiedniego poziomu
świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za stan i jakość środowiska naturalnego w jakim wszyscy żyjemy.
Istotnym elementem dobrych praktyk, a może nawet najważniejszym w gospodarowaniu odpadami komunalnymi jest
poziom świadomości ekologicznej mieszkańców – i tu widzimy możliwość czynnego włączenia mieszkańców.
Przy planowaniu poprawy efektywności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt bierze pod uwagę
zarówno aspekty społeczne do których można zaliczyć zaangażowanie oraz prawa i obowiązki obywateli, aspekty
środowiskowe, takie jak: stosowanie skutecznych metod zapobiegania migracji zanieczyszczeń do środowiska
naturalnego.
Planowane w Projekcie działania będą wzmacniały segregacje już na poziomie gospodarstwa domowego czyli u źródła i w
przyblokowych altanach śmieciowych.
W ramach Projektu zamierzamy podjąć działania, które spowodują poprawę sytuacji w zakresie efektywności systemu
zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Będą to:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej, w tym plakaty informacyjne,
2. Prowadzenie edukacji, prelekcji – otwartych spotkań, warsztatów, a w nich udział przedstawicieli ekspertów w zakresie
gospodarki odpadami.
3. Zaangażowanie partnerów instytucjonalnych jak Spółdzielnie Mieszkaniowe dla wykorzystania Klubów Osiedlowych i
innych zainteresowanych organizacji takich jak przewoźnicy..
4. Podejmowanie działań motywujących i uświadamiających obywateli,
5. Edukacja obywateli na wszystkich szczeblach wiekowych w tym dzieci i młodzież.
6. Kolportaż folderów informacyjnych kompatybilnych ze stroną www.odpady.lublin.pl (droga odpadu od źródła
powstawania do miejsca przetwarzania)
7. Próba wypracowanie modelu informowania i współpracy z mieszkańcami dla poprawy efektywności systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi z wykorzystaniem osiedlowych jednostek kultury.

Cel realizacji zadania
Podstawowym celem zadania jest zwiększenie efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Lublinie
Cel ten będziemy realizować poprzez:

1. Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z wykorzystaniem zasobów osiedlowych jednostek kultury
Spółdzielczości Mieszkaniowych (otwarte spotkania w klubach dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podczas festynów
rodzinnych na osiedlach SM Kolejarz, SM Motor i SM Nałkowskich w formie prelekcji z konkursami i z nagrodami)
2. Promocje Programu

Miejsce realizacji zadania
Osiedlowe jednostki Kultyry:
Dom Kultury Kalinowszczyzna, Klub Osiedlowy "Przyjaźni" RSM MOTOR,
Klub Osiedlowy "Odeon" SM KOLEJARZ oraz
Klub Osiedlowy "Źródło" SM NAŁKOWSKICH

Grupa odbiorców zadania
Dzieci, młodzież i rodzice z osiedli mieszkaniowych z terenów działania osiedlowych jednostek kultury

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
PTM Lublin posiada lokal z pełnym wyposażeniem biurowym z mediami i aparaturą, w tym wewnętrzną sieć komputerową
z Internetem, kserokopiarką i drukarkami. Członkowie Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin z odpowiednimi
kwalifikacjami, w tym księgowa, menadżer dyplomowany, oraz inne osoby związane umowami.

Na realizację przedmiotowego zadania publicznego mamy domówione wynajęcie sal klubowych na czas realizacji Projektu
oraz udział osób, specjalistów z zakresu gospodarki odpadami z MPWiK Lublin oraz UMCS w Lublinie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Dzięki realizacji tego Projektu skorzystają mieszkańcy osiedli spółdzielni mieszkaniowych MOTOR, KOLEJARZ i
NAŁKOWSKICH, bo będą mieli większą wiedzę i świadomość o gospodarce odpadami komunalnymi w mieście Lublinie oraz
spodziewamy się zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów z tych osiedli.
Rezultatem będzie ilość uczestników edukacji ekologicznej.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Przygotowanie i wygłoszenie
8 referatów 1 600,00 zł 1 600,00 zł 0,00 zł

2 Wynajęcie sal klubowych w 4 klubach 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

3 Nagrody, upominki i art. spożywcze
po 200 zł na klub 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

4
Obsługa administracyjno biurowa
Klubów Osiedlowych (kierownicy

klubów)
1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

5 Kierownik Projektu 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 600,00 zł 4 600,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen 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)*/zalega(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

bezpieczenie społeczne.

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

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

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

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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