
 
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kościuszki 16 

05 – 822 Milanówek 

tel. 22 724 97 92, e-mail: ops@ops.milanowek.pl 

www.milanowek.naszops.pl  

Biuro projektu 

ul. Kościuszki 58 

05 – 822 

Milanówek 

tel. 501 925 933  

 

 

1 

 

 

Koncepcja utworzenia i realizacji zadania projektowego pn. Męska Szopa 

 

1. Cel realizacji zadania 

„Męska Szopa” jest działaniem zainicjowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 

projektu EFS pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” realizowanym w okresie 

od 2018 do 2021. Jest dedykowane starszym mieszkańcom Milanówka -  miłośnikom 

majsterkowania, dzięki któremu osoby w wieku starszym będą mogły pod okiem animatora 

przerabiać, naprawiać tworzyć przedmioty z drewna i innych materiałów  realizując swoje 

hobby, ale również dzielić  się swoją pasją z młodszym pokoleniem wnukiem czy uczniem. Dla 

osób w wieku starszym kluczowym problemem jest brak takiej przestrzeni publicznej, w której 

mogliby realizować swoje życie społeczne. Brakuje zarówno obiektów „pod dachem”, w 

kontekście zagospodarowania czasu wolnego, ale również obiektów w przestrzeni otwartej.  

Prognozy demograficzne i przeprowadzone analizy wykazują, iż stale rośnie  liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym (ok. 3700 osób tj. ok 20% wszystkich mieszkańców, w tym 2600 to 

kobiety i 1100 mężczyźni). Z perspektywy systemu zabezpieczenia społecznego jest to o tyle 

ważne, że wymaga dostosowania do potrzeb tej grupy odpowiedniej sfery usług społecznych. 

Wzrost udziału osób wymagających wsparcia społecznego w całej populacji, może przyczynić 

się do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych oraz długotrwale chorych. Sytuacja ta 

wymaga zabezpieczenia nie tylko takich potrzeb jak, m.in. usługi medyczne, rehabilitacyjne, 

czy opieka w miejscu zamieszkania, ale również umożliwienie dostępu do placówek wsparcia 

dziennego, które zapewniają uczestnikom  bycie aktywnym i wartościowym członkiem 

społeczności. Wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym ma duży wpływa na planowanie 

lokalnej polityki społecznej w odniesieniu do osób w wieku poprodukcyjnym (wsparcie 

medyczne, rehabilitacyjne, aktywizacja społeczna) 

W Milanówku brakuje infrastruktury (tj. ośrodki wsparcia dziennego) nakierowanej na 

zaspokajanie potrzeb w obszarze dostępu do usług społeczno-integracyjnych dla osób 

wymagających wsparcia (starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych itp.). Jak 

wskazują analizy demograficzne dla prawie ¼ mieszkańców Milanówka wymagane jest  

stworzenie warunków do zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Konieczne jest 

organizowanie  dla nich wsparcia mającego  na celu dostrzeżenie znaczenia własnej aktywności 

oraz zmiana świadomości społecznej w szczególności na poziomie lokalnym. 

Planując realizację zadania uwzględniono następujące uwarunkowania: 

• pogarszający się stan zdrowia mieszkańców Milanówka w związku z 

niepełnosprawnością i wraz z upływem lat, 

• poczucie osamotnienia i marginalizacji z powodu wieku i niepełnosprawności , 

• ogólną niechęć do działań związanych z aktywnością społeczną, którą warunkują 

postawy przejawiane we wcześniejszych fazach życia oraz doświadczenia życiowe, 

• trudną sytuację materialną, która prowadzi do zmniejszenia oczekiwań i potrzeb 

względem jakości życia. 

 

Utworzenie Męskiej Szopy, jako formy ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym stwarza 

możliwość kształtowania podstawowych umiejętności społecznych odpowiednio do potrzeb i 

mailto:ops@ops.milanowek.pl
http://www.milanowek.naszops.pl/


 
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kościuszki 16 

05 – 822 Milanówek 

tel. 22 724 97 92, e-mail: ops@ops.milanowek.pl 

www.milanowek.naszops.pl  

Biuro projektu 

ul. Kościuszki 58 

05 – 822 

Milanówek 

tel. 501 925 933  

 

 

2 

 

możliwości uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, rozwijanie zainteresowań, 

poczucia własnej wartości i pewności siebie, dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem 

lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, aktywizacja psychospołeczna, a także 

zmniejszanie prawdopodobieństwa korzystania w przyszłości z całodobowej opieki. Ponadto, 

do kompetencji gminy należy podejmowanie działań na rzecz zaspakajania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 

osób ze środowisk najbardziej  na te zjawiska narażonych, w tym: osób starszych i 

niepełnosprawnych 

Celem placówki będzie wzbogacenie oferty skierowanej do osób starszych i poprawa jakości  

ich życia. 

 

2.Wybór lokalizacji na realizację działania pn. Męska Szopa  

 

W związku z tym, że realizatorem projektu jest Gmina Milanówek, a we Wniosku o 

Dofinansowanie zawarto zapis o tym, iż kontenery będą nieodpłatnie umiejscowione na terenie 

miasta Milanówka, rozważano następujące propozycje umiejscowienia obiektu budowlanego 

pn. Męska Szopa:  

 

 

ul. Sportowa -okolice basenu, 
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ul. Piłsudskiego - okolice bazaru,  

 
 

 

 

 

 

ul. Szkolna - okolice Ośrodka Sportu 
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ul. Krótka  - okolice „Zielonego Dołka” 

 
 

ul. Krakowska – pas zieleni przy kortach tenisowych 
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ul. Okólna 6 

 
 

ul. Marszałkowska  pomiędzy 11-13 
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Każda z wyżej wskazanych lokalizacji ma swoje indywidualne uwarunkowania i wymaga 

wykonania wielu czynności formalno-prawnych. Należy mieć na uwadze to, iż na szybkość 

załatwienia formalności ma wpływ wiele czynników takich jak np: o ile w jednej lokalizacji 

dłużej będzie trwać wyjaśnienie warunków zabudowy, to w innej pojawi się czynnik 

zewnętrzny w postaci decyzji konserwatora zabytków. Zatem w ustaleniu najlepszej lokalizacji 

powinniśmy kierować się czynnikami celowościowymi oraz funkcjonalnymi.  

Dlatego też spośrów wskazanych miejsc dwie lokalizacje  spełniają obie te przesłanki i są to:  

• lokalizacja przy ul. Marszałkowskiej 11-13 

• lokalizacja przy ul. Okólnej 6. 
Decyzja w sprawie wyboru  miejsca na Męską Szopę pozostaje w gestii władz Miasta 

Milanówka oraz Rady Miasta Milanówka. 

 

 

3. Informacje o infrastrukturze placówki : 

 

 

W projekcie przewiduje się zakupić dwa  kontenery mieszkalne „pod klucz”  o łącznej 

powierzchni użytkowej lokalu – 56 m2.  i następujących  przykładowych  parametrach:  

• Nowy, kompletny, w pełni ocieplony kontener/ pawilon mieszkalny/ o wym :  7,00m x 4 m 

.(dł./szer.) 28 m2 powierzchnia x sztuk 2 tj. łączna powierzchnia 56 m2; 

• Możliwość podłączenia do mediów: woda i kanalizacja, elektryczność, gaz. 

• Obiekt  pozbawiony barier architektonicznych i jest wyposażony w udogodnienia 

umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym;  

• W obiekcie znajduje się co najmniej  2 pomieszczenia (sala warsztatowa i  szatnia oraz 

toaleta) wyposażone w sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym: wielofunkcyjne 

pomieszczenie do prowadzenia majsterkowania wyposażone w miejsce do siedzenia, stół i 

podstawowe narzędzia służące majsterkowaniu, toaletę oraz miejsce na szatnię. 

 

4. Problemy rozwiązywane w związku z realizacją zadania.  

 

Zwiększenie dostępu mieszkańców Milanówka do usług społecznych o charakterze 

aktywizującym. Realizację tego celu zapewni utworzenie Męskiej Szopy. Na ten cel planuje 

się w ramach realizowanego projektu EFS pn.  „Rozwój usług społecznych w Gminie 

Milanówek”,  zakupić dwa kontenery/mieszkalne/ o powierzchni 28 m2  każdy co stanowić 

będzie łącznie obiekt budowlany o powierzchni 56 m2 ;  

Męska Szopa to miejsce o charakterze integracyjnym, w którym będą mogli spotykać się  

Seniorzy z dziećmi i młodzieżą   (głównie płci męskiej) – mieszkańcy Milanówka, w celu 

pogłębiania pasji majsterkowania, chęci nauczenia się czegoś nowego, spędzenia czasu z 

innymi ludźmi. Kontenery (zgodnie z założeniem projektowym) muszą być ulokowane  na 

terenie pozostającym we władaniu Gminy Milanówek, ponieważ tylko mieszkańcy Milanówka 

będą mogli z nich korzystać.  
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Planuje się, że Męska Szopa będzie działała w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2021 

roku przez trzy dni w każdym tygodniu (zależy od potrzeb mieszkańców). 

 

Korzyści i uzyskiwane efekty, to m.in.: 

• Zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji rozwoju usług społecznych w 

Gminie  Milanówek na lata 2018-2021.  

• Wywiązanie się z ustawowego obowiązku dbałości o rozwój potencjału społecznego w 

środowisku lokalnym,  

• Stworzenia realnych warunków dla podnoszenia jakości usług społecznych w Gminie 

Milanówek oraz zwiększania wskaźnika osób z nich korzystających. 

• Utworzenie miejsc na pobyt w ośrodku wsparcia dziennego dla osób starszych 

• Podniesienie jakości życia osób starszych oraz członków ich rodzin, korzystających z 

usług społecznych. 

• Integracja międzypokoleniowa przy okazji rozwijania i podtrzymywania zainteresowań 

hobbystycznych służąca jednocześnie przekazywaniu i podtrzymywaniu wartości 

społecznych.  

  

5.Wpływ realizacji zadania na otoczenie. 

 

Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ na otoczenie, ponieważ ułatwi 

mieszkańcom dostęp do usług społeczno-integracyjnych i poprawi komfort psychiczny 

osób korzystających oraz zaktywizuje część męskiego  środowiska osób starszych do 

otwarcia się na pielęgnowanie kontaktów społecznych. 

 

6. Opis stanu istniejącego 

 

a. Stan zaspokojenia potrzeb (popyt/podaż). 

 

• zmiany demograficzne: wzrost liczby osób starszych , długotrwale chorych i 

niepełnosprawnych, 

• brak w mieście dostępnej  infrastruktury publicznej, która pozwoliłaby na realizację 

usług społecznych i prozdrowotnych, dedykowanych mieszkańcom, a w szczególności 

osobom  marginalizowanym i wykluczanym z powodu wieku lub niepełnosprawności.  

 

Ważnym elementem kształtującym potrzeby w zakresie usług społecznych jest - oprócz bazy 

(liczba, lokalizacja i stan budynków, wyposażenie), sytuacja demograficzna. Analizując dane 

demograficzne należało zwrócić uwagę na zmiany w liczbie mieszkańców urodzonych 

w  rocznikach poniżej 1955 roku oraz ich kondycję fizyczną i zdrowotną. Prowadzone analizy 

oraz obserwacja zjawisk społecznych wskazuje, iż wzrasta liczba mieszkańców w wieku 

starszym oraz liczba osób niepełnosprawnych, które będą generowały potrzebę tworzenia 

infrastruktury pozwalającej na organizowanie właściwych tej grupie potrzeb usługowych.    
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Osobną sprawą jest fakt, że Milanówek nie posiada także infrastruktury pozwalającej na  

swobodną realizację zadań o charakterze społecznym i integracyjnym oraz  usług socjalnych . 

 

b. Powiązania komunikacyjne. 

 

W skazane lokalizacje dla inwestycji Męska Szopa są powiązane komunikacyjnie z centrum 

miasta  drogami kategorii gminnej. 

 

c. Istniejąca infrastruktura. 

Na terenie inwestycji znajduje się wszelka niezbędna infrastruktura techniczna (dostęp do sieci 

wodno-kanalizacyjnej, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania)  

 

d. Stan formalno - prawny nieruchomości w odniesieniu do określonych 

lokalizacji 

 

L.p. Adres Numer 

działki/ 

Obręb  

 

Powierzchni

a 

 działki 

/ha/1) 

Stan 

własności/władania/ 

udział w % 

(gospodarowanie 

zasobem/ gminnym, 

powiatowym/ 

wojewódzkim 

nieruchomości)  

 Inne informacje 

formalno-prawne 

niezbędne dla 

przygotowania zadania 

do realizacji (działka 

objęta planem 

zagospodarowania, teren 

zalewowy i in.)  

1. ul. Sportowa  - 

okolice basenu 

2) 

 

 

dz. nr 

ew. 

66/2 

obr.  

06-01 

 

1,4216 własność Gminy 

Milanówek  

(KW  

WA1G/00006799/7) 

teren zarządzany przez 

ZGKiM 

Brak MPZP  7) 

Lokalizacja na terenie 

zalewowym 

      

2. ul. Piłsudskiego 

– okolice 

bazaru 

miejskiego   3) 

dz. nr 

ew. 

132, 133 

obr.  

06-03 

 

0,4495 własność Gminy 

Milanówek 

(dz. 132 - KW 

WA1G/00026757/7; 

dz. 133 – KW 

WA1G/00028983/4) 

teren zarządzany przez 

ZGKiM 

MPZP terenu 

Śródmieście 

Teren wpisany do 

rejestru zabytków w 

ramach zespołu 

urbanistyczno-

krajobrazowego (A-

1319) – konserwator 

zabytków 

Sąsiedztwo obiektu 

wpisanego 

indywidualnie do 

rejestru zabytków – ul. 
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Piłsudskiego 12 willa 

Zosinek 

3. Ul. Szkolna - 

teren Ośrodka 

Sportu   4) 

 

dz. nr 

ew. 

63 

obr.  

06-13 

 

0,7406 własność Gminy 

Milanówek  

(KW 

WA1G/00027185/3) 

teren użyczony MCK 

Brak MPZP 

4. ul. Krótka – 

okolice 

Zielonego 

Dołka   5) 

 

dz. nr 

ew. 157 

obr. 

06-04 

0,8427 własność Gminy 

Milanówek  

(KW 

WA1G/00007542/8) 

 

MPZP terenu działki 

ew. 157 w obrębie 06–

04 u zbiegu ulic 

Fiderkiewicza i Krótkiej 

Teren wpisany do 

rejestru zabytków w 

ramach zespołu 

urbanistyczno-

krajobrazowego (A-

1319) – konserwator 

zabytków 

5. ul. Okólna 6      

6) 

dz. nr 

ew. 

64/1 

obr. 

06-02 

0,0647 własność Gminy 

Milanówek  

(KW 

WA1G/00025064/5) 

teren w bezumownym 

korzystaniu przez 

mieszkańców adresu ul. 

Okólna 6 

 

 

 

 

MPZP Strefy Ochrony 

Konserwatorskiej 

Teren wpisany do 

rejestru zabytków w 

ramach zespołu 

urbanistyczno-

krajobrazowego (A-

1319) – konserwator 

zabytków 

Lokalizacja na terenie 

zalewowym 

Wymaga wydania 

posiadania od 

mieszkańców Okólna 6 

6. ul. 

Marszałkowska 

 pomiędzy 11 a 

13 

dz. nr 

ew. 

43/2 

obr. 

06-13 

0,1547 własność Gminy 

Milanówek  

(KW 

WA1G/00038527/3) 

 

Brak MPZP 

7. ul. Krakowska ( 

pas zieleni przy 

kortach 

tenisowych) 

dz. nr 

ew. 

6 

obr. 

0,6687 własność Gminy 

Milanówek  

(KW 

WA1G/00031682/8) 

MPZP terenu 

Śródmieście 

Teren wpisany do 

rejestru zabytków w 
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 05-15 teren użyczony MCK 

 

ramach zespołu 

urbanistyczno-

krajobrazowego (A-

1319) – konserwator 

zabytków 

Sąsiedztwo obiektu 

wpisanego 

indywidualnie do 

rejestru zabytków – ul. 

Krakowska 13 willa 

Leontynówka 

 

Legenda: 

1) Podano powierzchnię całych działek zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. 

Podane wartości nie oznaczają powierzchni wolnej do zagospodarowania na cele 

projektu. 

2) Działka na której znajduje się basen 

3) Działka na której znajduje się targowisko miejskie 

4) Działka na której znajduje się ośrodek sportu przy ul. Szkolnej 

5) Działka na której znajduje się „Zielony Dołek” 

6) Teren przy adresie ul. Okólna 6 

7) MPZP - skrót  do Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 

7.Charakterystyka zadania i sposób jego realizacji  

 

a) Informacja o dotychczas zrealizowanych pracach związanych z tym zadaniem. 

 

• W dniu 11.01.2019 roku odbyło się  w Urzędzie Miasta Milanówka spotkanie zespołu 

roboczego w składzie kierownik Referatu Planowania Przestrzennego oraz Kierownik 

Referatu Nieruchomości, w celu omówienia możliwych lokalizacji dla Męskiej Szopy 

pod względem analizy najbardziej przystępnych warunków formalno-prawnych 

związanych z dostępem do uzyskania wypisu, wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  terenu przewidzianego pod inwestycję. 

• Ustalono wstępne informacje o stanie formalno-prawnym dla poszczególnych 

lokalizacji. 

 

b) Opis zadania – w tym m.in.: 

 

 

Charakterystyczne parametry,  

• Obiekt budowlany jednokondygnacyjny,  

• łączna powierzchnia lokalu 56m2 

• kubatura – ok. 1400 m3 

mailto:ops@ops.milanowek.pl
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Właściwości funkcjonalno - użytkowe.  

W obiekcie będą prowadzone zajęcia warsztatowe polegające na majsterkowaniu przerabianie, 

naprawianie, tworzenie przedmiotów z drewna i innych materiałów 

  

 

Przewidywana konstrukcja i technologia. 

5. Nowy, kompletny, w pełni ocieplony kontener/ pawilon mieszkalny/ o wym :  7,00m x 

4 m .(dł./szer.) 28 m2 powierzchnia x sztuk 2 tj. łączna powierzchnia 56 m2; 

6. PODŁOGA: Profile stalowe, izolacja termiczna gr 100mm, płyta podłogowa, 

wykładzina, listwy przypodłogowe; 

7. ŚCIANY : płyta warstwowa ścienna, niepalna : EPS 70-040 o zwiększonych 

parametrach wytrzymałości:  gr 100mm 

8. DACH: płyta warstwowa o profilu dachowym atestowana : gr 100mm 

9. WYPOSAŻENIE KONTENERA/PAWILONU 2 x okno 1200x1200mm  rozwierno - 

uchylne, 1 szt. drzwi zewnętrzne ocieplone, kaseton ozdobny, instalacja oświetleniowa, 

instalacja elektryczna, obróbki blacharskie, kratka wentylacyjna grawitacyjna, 

wyodrębnione pomieszczenie sanitarno-socjalne łazienka ( muszla klozetowa, 

umywalka) 

10. Możliwość podłączenia do mediów: woda i kanalizacja, elektryczność, gaz. 

11. Obiekt nie będzie związany na trwale z podłożem 

 

 

c) Infrastruktura niezbędna do wykonania zadania (w podziale na branże), w 

tym usunięcie kolizji. 

Wskazane w koncepcji lokalizacje na Męską Szopę mają dostęp do wszystkich niezbędnych 

mediów. 

 

 

d) Informacja o dostępności terenu.  

 

 

We wszystkich podanych lokalizacjach teren przeznaczony na postawienie obiektu 

budowlanego pn. Męska Szopa jest dostępny bezpośrednio z ulicy przy, której jest 

zlokalizowana działka. 

 

 

e) Przewidywane decyzje /uchwały/zarządzenia. 

 

-  decyzja  merytoryczna Burmistrza o wskazaniu lokalizacji dla „Męskiej Szopy” 

-  uchwała Rady Miasta o wskazaniu/akceptacji  lokalizacji „Męskiej Szopy” 

mailto:ops@ops.milanowek.pl
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-  uzyskanie  pozwolenia /zgody ze Starostwa Powiatowego na postawienie obiektu 

budowlanego w wybranej lokalizacji oraz określonych parametrach 

- wyznaczenie w Urzędzie Miasta Milanówka osoby odpowiedzialnej koordynującej 

realizację projektu inwestycyjnego pn. „Męska Szopa” 

- uzyskanie innych niezbędnych decyzji i pozwoleń przy tego rodzaju przedsięwzięciu 

(np. P-poż., inspektor BHP, straż pożarna, itp.).   

 

f) Sposób prowadzenia inwestycji (samodzielnie lub z udziałem Inwestora 

zastępczego, określenie formuły realizacji zadania - w trybie zaprojektuj i 

wybuduj lub zlecone odrębnie projektowanie i realizacja prac budowlanych, 

etapowanie realizacji zadania, wyszczególnienie planowanych głównych 

kontraktów). 

 

Harmonogram wykonania inwestycji: 

 

Lp. Rodzaj zlecenia Termin realizacji Odpowiedzialność 

1. Decyzja o lokalizacji „Męskiej 

Szopy” 

 

Luty 2019 Urząd, Rada Miasta 

2. Ustalenie nadzoru inwestorskiego 

pracowników Technicznej Obsługi 

Urzędu Miasta Milanówka 

posiadających odpowiednie 

uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe 

 

Luty 2019 Urząd 

3. zlecenie na sporządzenie 

dokumentacji 

Luty-Marzec 2019 Urząd, OPS 

4. zakupienie i postawienie kontenera 

mieszkalnego (wykonanego „pod 

klucz”) 

Marzec-Kwiecień 

2019 

OPS 

5. wykonanie podłączeń  mediów 

(energia,  woda i ścieki) 

Kwiecień 2019 Urząd, OPS 

6. zakup wyposażenia ( meble i 

narzędzia) 

 

Kwiecień 2019 OPS 

7. zatrudnienie animatora do realizacji 

działań merytorycznych 

 

Maj 2019 OPS 

 

 

g) Użytkownik obiektu:  
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W okresie realizacji projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek tj. 2018-

2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, a następnie Milanowskie Centrum Kultury. 

 

h) Przewidywane szacunkowe koszty inwestycji. 

 

Wstępne określenie rodzaju kosztów niezbędnych do uruchomienia zadania, w podziale na 

poszczególne fazy procesu inwestycyjnego tj. prace projektowe, pozyskanie lokalizacji, roboty 

montażowe i wykończeniowe, wyposażenie itp. 

 

Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi w zaokrągleniu 73 000,00 zł brutto zgodnie z 

poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Rodzaj kosztów Cena  

brutto 

 (zł) 

Odpowie

dzialny 

Rodzaj 

środków 

1 Dokumentacja projektowa  5 000,00 Urząd 

TOM  

Koszty 

pośrednie 

projektu  

2 Zakup kontenerów (pod klucz) 

Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne  

46 000,00 OPS Koszty 

bezpośrednie 

projektu 

3 Podłączenie mediów 2 000,00 Urząd 

TOM 

Koszty 

pośrednie 

projektu 

4 Instalacje wod-kan,gazowe, elektryczne 5 000,00 Urząd 

TOM 

Koszty 

pośrednie 

projektu 

6. Zakup wyposażenia  15.000,00 OPS Koszty 

bezpośrednie 

projektu 

 Razem koszty uruchomienia inwestycji 73 000,00   

Źródło: opracowanie własne  

 

i) Całkowity  koszt inwestycji wynosiłby szacunkowo około 73 000,00zł 

 

Finansowanie zadania : 

Środki z projektu EFS – 61 000,00zł  koszty bezpośrednie 

Środki z projektu EFS – 12 000,00zł  koszty pośrednie 

  

j) Średnie zakładane w projekcie koszty eksploatacji  i prowadzenia Męskiej 

Szopy   
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Charakterystyka kosztów eksploatacji w oparciu o zaplanowane środki na ten cel w latach 

2019, 2020, 2021. 

 

 

 

Zakładane w projekcie wydatki na działalność merytoryczną w latach 2019, 2020, 2021 

 

 

W sytuacji powstania nieprzewidzianych wydatków na realizację zadania możliwe jest ich 

uzupełnienie z kosztów pośrednich i oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu. 

  

Całkowity koszt realizacji zadania w latach: 2019, 2020, 2021. 

 

L.p. Nazwa zadania Zaplanowane koszty Kosz 

1. Koszty inwestycji 73 000,00 

2. Prowadzenie  placówki 

a)wynagrodzenie animatora 

b) media 

 

38 180,00 

30 960,00 

 Razem 142 140,00 

w tym zaplanowane w projekcie: 

130 140,00 

oraz 12 000,00 niezbędne do 

wygospodarowania z kosztów 

pośrednich projektu   

Źródło: opracowanie własne  

 

Opracowała: Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

L.P. Czynnik eksploatacyjny 

Rok 2019 

Koszt w  zł 

Rok 2020  

Koszt w zł 

 

Rok 2021 

Koszt w zł 

1. 

Koszty ponoszone na 

opłaty za media (energia, 

gaz, woda i ścieki) 12 960,00 12 000,00 

 

 

6 000,00 

L.P. Rodzaj wydatków 

2019 

Koszt w  zł 

2020 

Koszt w zł 

 

2021  

Koszt w zł 

1. Zakup wyposażenia 15 000,00 0 

 

 

0 

2. 

Wynagrodzenie 

animatora 12 260,00 17 280,00 

 

8 640,00 
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