
  

O G Ł O S Z E N I E 

 
Prezydent Miasta Sosnowca, na podstawie Zarządzenia nr 476 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 

7 maja  2012r. ogłasza konkurs ofert dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego na realizację 

zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2012 r.”  

 

I. Rodzaj zadania publicznego  

 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania: 

 

1. Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 19 000,00 zł 

 

2. Oferenci mogą ubiegać się o przyznanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie udziału 

w wypoczynku letnim dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, których dochód nie przekracza 

200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 

o pomocy społecznej a wnioskowana kwota dotacji na jednego uczestnika nie może 

przekroczyć kwot wynikających z tabeli: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wysokość dochodu w rodzinie uczestnika ustalana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania : 

 

1. Zadanie musi być realizowane w okresie letniej przerwy wakacyjnej tj. od 30.06.2012 r. 

do 02.09.2012 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

2. Środki z dotacji można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Sosnowca. Z dofinansowania do udziału w letnim 

wypoczynku uczestnik może skorzystać tylko jeden raz w roku, chyba, że za kolejnym 

dofinansowaniem przemawiają względy społeczne i/lub dobro dziecka (o przyznaniu 

dofinansowania decyduje wówczas Zastępca Prezydenta właściwy ds. oświaty po zasięgnięciu 

opinii Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu). 
 

IV. Termin składania ofert:  

 

Oferty należy złożyć w Wydziale Edukacji w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 30 

w terminie do 31.05.2012 r. do godziny 12.00 

 

 

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin wyboru ofert i zasady przyznawania 

dotacji  

Maksymalna kwota dofinansowania 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie dziecka 

FORMY WYJAZDOWE turnusy minimum 14-dniowe 

700 zł Nie przekracza 150% kryterium dochodowego 

670 zł Przekracza 150% i nie przekracza 160% kryterium dochodowego  

640 zł Przekracza 160% i nie przekracza 170% kryterium dochodowego  

610 zł Przekracza 170% i nie przekracza 180% kryterium dochodowego 

580 zł Przekracza 180% i nie przekracza 190% kryterium dochodowego  

550 zł Przekracza 190% i nie przekracza 200% kryterium dochodowego  

FORMY STACJONARNE – półkolonie minimum 10 dni roboczych 

180 zł Nie przekracza 200% kryterium dochodowego 



  

 

1. Wybór ofert nastąpi do dnia 21.06.2012r.  w trybie i na zasadach określonych zgodnie z § 12 

Rocznego Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok w Zarządzeniu nr 9 

Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 stycznia 2012r.  

2. Umowy z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami zostaną zawarte niezwłocznie 

po dostarczeniu imiennej listy dotowanych uczestników zweryfikowanej przez MOPS.  

 

VI. Dotacje przekazane na realizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży: 

 

 W 2011 r. kwota dotacji przekazana na dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego wyniosła: 22 500 zł 

 

VII.  Informacje dodatkowe: 

 
  Przed złożeniem oferty należy zapoznać się poniższymi dokumentami: 

 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 

oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 

 Uchwała nr 227/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok  

 Zarządzenie nr 9 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowych Zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy 

Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert. 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102341536
http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=28795&idmp=5849&r=r
http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=29603&idmp=5871&r=r

