
SP-I.8124.15.2021                                                              Jasło, dn. 31.12.2021 r. 

 

Ogłoszenie  
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy  

z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie 

dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2022 roku  
 
 
Na podstawie Zarządzenia Nr V/151/2021 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia  

2021 r.  w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu 

pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła  

w 2022 r. informuję o wynikach ww. konkursu, według poniższego zestawienia: 

 

1) Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania 

tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn oraz w ogrzewalni. 

 

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 331 000,00 zł.  
 

 
Lp. Podmiot  

Składający 

ofertę 

Zadanie Całkowity 

koszt 

zadania 

Wnioskowana 

kwota  dotacji 

Uwagi, w tym 

liczba adresatów 

 

Przyznana  

dotacja 

w zł 

1. Rzeszowskie 

Towarzystwo 

Pomocy im. 

Św. Brata 

Alberta 

Udzielenie schronienia 

osobom tego 

pozbawionym, w postaci 

przyznania 

tymczasowego miejsca 

w schronisku dla 

bezdomnych mężczyzn 

oraz w ogrzewalni.  

 

388 000,00 331 000,00 35 osób, 5 osób 

ogrzewalnia 

331 000,00 

 

Wybór ofert wraz z uzasadnieniem: 

Wyżej wymieniona oferta spełnia kryteria i wymogi wymienione w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2021 r. znak: SP-I.8124.15.2021  

oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

 
 

2) Zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku 

dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. 

Wysokość dotacji na zadanie wynosi 40 000,00 zł. 
Zadanie nie dotyczy dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

 



Lp. Podmiot  

Składający 

ofertę 

Zadanie Całkowity 

koszt 

zadania 

Wnioskowana 

kwota  dotacji 

Uwagi, w tym 

liczba adresatów 

 

Przyznana  

dotacja 

w zł 

1. Caritas 

Diecezji 

Rzeszowskiej  

Okręg Jasło 

Zapewnienie pomocy 

doraźnej lub okresowej 

w postaci jednego 

gorącego posiłku 

dziennie osobom, które 

własnym staraniem nie 

mogą go sobie zapewnić  

 

71 131,83 40 000,00 ok. 53 osób  

dziennie 

40 000,00 

 

Wybór ofert wraz z uzasadnieniem: 

Wyżej wymieniona oferta spełnia kryteria i wymogi wymienione w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2021 r. znak: SP-I.8124.15.2021  

oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

   

 

3) Działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji miedzy innymi 

spotkań i wycieczek. 

Wysokość dotacji na zadanie wynosi  7 500, 00 zł. 
 

Lp. Podmiot  

składający 

ofertę 

Zadanie Całkowity 

koszt 

zadania 

Wnioskowana 

kwota  dotacji 

Uwagi, w tym  

ilość adresatów  

Przyznana  

dotacja 

w zł 

1. Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej  

Zarząd Miejski  

w   Jaśle 

Działalność na rzecz 

osób starszych  

i samotnych w formie 

organizacji spotkań 

i wycieczek -

prowadzenie świetlicy 

– klubu seniora 

3 700,00 3 500,00 

 

50 osób,   

spotkania raz   

w tygodniu 

 3 500,00 

2.  Polski 

Czerwony 

Krzyż Zarząd 

Rejonowy w 

Jaśle 

Działalność na rzecz 

osób starszych  

i samotnych w formie 

organizacji spotkań 

i wycieczek 

6 300,00 4 000,00 ok. 50 osób 4 000,00 

 

 

Wybór ofert wraz z uzasadnieniem: 

Wyżej wymieniona oferta spełnia kryteria i wymogi wymienione w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2021 r. znak: SP-I.8124.15.2021  

oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

   



4) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc  

w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie 

klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski. 

Wysokość dotacji na zadanie wynosi 42 000, 00 zł. 

 

 

 
 

Lp. 
Podmiot  

składający 

ofertę 

Zadanie Całkowity 

koszt 

zadania 

Wnioskowana 

kwota  dotacji 

Uwagi, w tym 

Ilość adresatów 

Przyznana  

dotacja 

W zł 

1. Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków. 

Oddział 

Powiatowy w 

Jaśle 

Działalność  na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych – 

chorych na cukrzycę 

80 558,50 13 500,00 

 

 119  członków  

 

13 500,00 

  

2. Polski Związek 

Niewidomych. 

Okręg 

Podkarpacki. 

Koło Powiatowe  

w Jaśle 

Działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych  

w zakresie 

inwalidztwa wzroku 

13 730,00 8 000,00 130 członków 8 000,00 

 

3. Stowarzyszenie 

Osób 

Niepełnospra- 

wnych 

„Podkarpacie”  

w Jaśle 

Działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych – 

integracja i 

aktywizacja oraz 

dostęp do informacji 

szansą społeczną dla 

osób 

niepełnosprawnych 

9 768,40 7 000,00 27 członków     6 500,00 

 

4. Stowarzyszenie 

Niepełnospra- 

wnych 

Przyjaciół  

„ Mamy 

Nadzieję” 

Działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych – 

różne formy integracji 

ze środowiskiem 

9495,50 8 000,00 60 członków 8000,00 

5. Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej. 

Okręg Jasło 

Działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych – 

Organizacja XIX  

 Spartakiady Osób 

Niepełnosprawnych 

dla dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym 

7 600,00 6  000,00 200  osób 6 000,00 

 

 



Wybór ofert wraz z uzasadnieniem: 

Wyżej wymieniona oferta spełnia kryteria i wymogi wymienione w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2021 r. znak: SP-I.8124.15.2021  

oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

   

Wszystkie są zbieżne co do znaczenia zadania dla realizowanych kierunków i  celów, co do 

możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty oraz innowacyjności 

proponowanych rozwiązań. Poszczególne oferty dotyczą różnych adresatów (inny rodzaj 

niepełnosprawności) w związku z czym wszystkie oferty zostają rozpatrzone pozytywnie  

z propozycją dotacji w wysokościach wymienionych w powyższej tabeli. 

 

5) Pomoc  dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocy, 

Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie 

wieczerzy wigilijnej dla ubogich). 

Wysokość dotacji na zadanie wynosi  25 000,00 zł. 
 

Lp. Podmiot  

składający ofertę 

Zadanie Całkowity 

koszt 

zadania 

Wnioskowana 

kwota  dotacji 

Uwagi, w tym 

liczba adresatów 

 

Przyznana  

dotacja 

w zł 

1. Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej 

Okręg Jasło 

Pomoc dla rodzin 

najuboższych  

z terenu Jasła, w tym  

z okazji Świąt 

Wielkanocy, Bożego 

Narodzenia i św. 

Mikołaja, w tym 

zorganizowanie 

wieczerzy wigilijnej 

32 000,00 25 000,00 ok.  600 osób 

(100 paczek na 

Wielkanoc, 900 

paczek na 

Wielkanoc oraz 

Boże Narodzenie, 

wieczerza w. 200 

os.) 

25 000,00 

 

Wybór ofert wraz z uzasadnieniem: 

Wyżej wymieniona oferta spełnia kryteria i wymogi wymienione w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2021 r. znak: SP-I.8124.15.2021  

oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

   

6) Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła 

pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 

2020 z podprogramem na lata 2021/2022 

Wysokość dotacji na zadanie wynosi  13 000,00 zł. 

 
Lp. Podmiot  

składający 

ofertę 

Zadanie Całkowity 

koszt 

zadania 

Wnioskowana 

kwota  dotacji 

Uwagi, w tym  

ilość adresatów  

Przyznana  

dotacja 

w zł 

1. Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej  

Bezpłatne dostarczanie  

i przekazywanie osobom 

potrzebującym z terenu 

7450,00 7 250,00 

 

Osoby 

skierowane 

 7 250,00 



Zarząd Miejski  

w   Jaśle 

miasta Jasła pomocy 

żywnościowej w ramach 

Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 

2014 – 2020  

z podprogramem na lata 

2021/2022 

 

przez MOPS  

w Jaśle 

ok. 800 osób 

2.  Polski 

Czerwony 

Krzyż Zarząd 

Rejonowy w 

Jaśle 

Bezpłatne dostarczanie  

i przekazywanie osobom 

potrzebującym z terenu 

miasta Jasła pomocy 

żywnościowej w ramach 

Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 

2014 – 2020 

podprogramem na lata 

2021/2022 

6 350,00 5 750,00 Osoby 

skierowane 

przez MOPS  

w Jaśle 

ok. 500 osób 

5 750,00 

 

 

Wybór ofert wraz z uzasadnieniem: 

Wyżej wymieniona oferta spełnia kryteria i wymogi wymienione w Ogłoszeniu o otwartym 

konkursie ofert Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 2021 r. znak: SP-I.8124.15.2021  

oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

 

 

 

                                                                                           BURMISTRZ 

                                                                                                  (-) 

                                                                                          Ryszard Pabian 


