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Lublin, 25 marca 2019 r.

Pani Maja Zaborowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Szanowna Pani Radna,
Odpowiadając na interpelację Pani Radnej dotyczącą placówek przeznaczonych dla ofiar
przemocy w rodzinie, bezdomnych kobiet oraz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży uprzejmie informuję, że Miasto Lublin zabezpiecza wsparcie (zwłaszcza w postaci
schronienia i pomocy specjalistów) na rzecz wymienionych grup beneficjentów, współpracując
aktywnie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. Doceniając rolę III sektora Miasto
Lublin dofinansowuje prowadzenie ośrodków i placówek dla kobiet wymagających pomocy.
Zlecanie realizacji powyższych zadań następuje w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przyjmowanym przez Radę
Miasta Lublin, programem współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi.
W zależności od rodzaju zlecanych zadań publicznych ich dofinansowanie jest dokonywane
ze środków własnych Miasta Lublin bądź ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu
państwa. Zapewniam, że działająca w tym obszarze infrastruktura w pełni zabezpiecza
potrzeby wymienionych grup beneficjentów.
Na terenie Lublina funkcjonują następujące placówki dla kobiet, dysponujące łącznie 85
miejscami:
1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, mieszczący się
przy ul. Chmielewskiego 9, prowadzony przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji
Lubelskiej, posiadający 25 miejsc (aktualnie przebywa w nim 5 mieszkanek).
Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem finansowanym ze środków budżetu państwa,
a dotacja zaplanowana na 2019 r. wynosi 396 000 zł. Umowa o realizację zadania
publicznego z podmiotem prowadzącym ośrodek została zawarta na okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Schronisko dla bezdomnych kobiet, mieszczące się przy ul. Bronowickiej 3,
prowadzone przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, posiadające 20 miejsc ( aktualnie
przebywa w nim 15 mieszkanek). Realizacja tego zadania finansowana jest
ze środków własnych Miasta Lublin. Dotacja zaplanowana na prowadzenie schroniska
w 2019 r. wynosi 180 000 zł. Natomiast umowa zlecająca prowadzenie schroniska
została zawarta na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
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3. Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet, mieszcząca się przy ul. Bronowickiej 3A,
prowadzona przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, dysponująca 15 miejscami
(aktualnie przebywa w niej 7 mieszkanek). Prowadzenie ogrzewalni finansowane jest
ze środków własnych Miasta Lublin, a dotacja na rok 2019 wynosi 45 000 zł, jest to
bowiem placówka działająca sezonowo, jedynie w okresie jesienno – zimowym ( od
października do kwietnia). Umowa zlecająca prowadzenie ogrzewalni została zawarta
na okres od 2018 r. do 2021 r.
4. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, mieszczący się przy
ul. Bronowickiej 3, prowadzony przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, posiadający 25
miejsc (aktualnie wykorzystanych jest 10 miejsc). Zadanie to jest finansowe
ze środków własnych Miasta Lublin - miasta na prawach powiatu, gdyż prowadzenie
tego typu ośrodków należy do zadań powiatu. Dotacja zaplanowana na prowadzenie
domu wynosi w 2019 r. 264 000 zł, a umowa zlecająca realizację powyższego zadania
została zawarta na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Wysokość dotacji na prowadzenie ww. ośrodków na kolejne lata określana jest w uchwale
budżetowej Gminy Lublin. Dofinansowanie powyższych placówek obejmuje ich bieżące
utrzymanie (w szczególności koszty zatrudnienia pracowników, koszty eksploatacyjne, czy też
bieżące naprawy). Rocznie Miasto Lublin przekazuje na działanie powyższych placówek
kwotę 489 000 zł ze środków własnych oraz kwotę 396 000 zł ze środków budżetu państwa.
Odnosząc się kwestii lokali, w których usytuowane są wymienione wyżej ośrodki, uprzejmie
wyjaśniam, że organizacja pozarządowa przystępując do otwartego konkursu ofert winna
dysponować lokalem spełniającym warunki wskazane w konkursie. Warunki te odpowiadają
z kolei standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym też pod względem
wymogów technicznych.
Zastępca Prezydenta

Monika Lipińska

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a.

Strona 2 z 2

Znak sprawy: OR-ZU-II.0003.1.82.2019
Nr dokumentu Mdok: 219838/03/2019/W

