
  

O G Ł O S Z E N I E 

 
Prezydent Miasta Sosnowca, na podstawie Zarządzenia nr  251 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 marca 

2014r. 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 2014 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 40 000,00 zł 

 

 

2. Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie 

dziecka (ustalana procentowo w stosunku do  kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej)  i  nie może 

przekroczyć kwot wynikających z tabeli: 

 

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

4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć odpowiedniej wielokrotności kwot 

wynikających z pkt. 2, dlatego w ofercie należy wskazać o jaką kwotę oferent ubiega się 

dla poszczególnych grup uczestników. 

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z dofinansowania mają dzieci pochodzące z rodzin, których 

dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie 

o pomocy społecznej. 
 

III. Termin i warunki realizacji zadania : 

 

1. Zadanie musi być realizowane w okresie letniej przerwy wakacyjnej tj. od 28.06.2014 r. 

do 31.08.2014 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). 

FORMY WYJAZDOWE  turnus minimum 14 dni 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka 
Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Nie przekracza 150% kryterium dochodowego 800,00 zł. 

Przekracza 150% kryterium dochodowego 600,00 zł. 

FORMY STACJONARNE – PÓŁKOLONIE MINIMUM 10 DNI ROBOCZYCH 

Nie przekracza 150% kryterium dochodowego 45,00 zł dziennie 

Przekracza 150% kryterium dochodowego 30,00 zł dziennie 



  

 

 

 

IV. Termin składania ofert:  

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem „KONKURS OFERT NA 

REALIZACJĘ ZADANIA: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY Z TERENU SOSNOWCA 2014”oraz klauzulą  „NIE OTWIERAĆ” w Wydziale 

Edukacji w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 30 w terminie do 11.04.2014 r. do godziny 

12.00 

 

 

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

 

1. Ocena formalna zostanie dokonana niezwłocznie  po upływie terminu składania ofert zgodnie 

z zasadami określonymi w załączniku do Zarządzenia nr 113 Prezydenta Miasta Sosnowca 

z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowych zasad przyznawania dotacji 

organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert 

2. Kryteria formalne, które będą poddawane weryfikacji podczas oceny formalnej, zostały 

określone w Karcie oceny formalnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do  „Szczegółowych zasad 

przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze 

otwartych konkursów ofert” 

3. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową 

powoływaną i działającą  zgodnie z zasadami określonymi w  „Szczegółowych zasadach 

przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze 

otwartych konkursów ofert” 

4. Komisja Konkursowa zostanie powołana po upływie terminu składania ofert, o którym mowa          

w pkt. IV niniejszego  ogłoszenia  

5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana na podstawie Karty oceny merytorycznej, 

stanowiącej Załącznik nr 3 do  „Szczegółowych zasad przyznawania dotacji organizacjom 

pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert” 

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca w drodze 

zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

7. Rozpatrzenie ofert nastąpi  nie później niż do 09.05.2014r.  

8. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (adres internetowy 

www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu                          

(www.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych (www.wsparcie.sosnowiec.pl) i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Sosnowcu . 

9. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania 

wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji . Oferent 

ubiegający się o dotację zobowiązany jest do zaangażowania w realizację zadania środków 

finansowych własnych i/lub z innych źródeł w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu 

realizacji zadania.  

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

po dostarczeniu imiennej listy dotowanych uczestników, zweryfikowanej przez MOPS.  

 

VI. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Sosnowiec; 

 

1. 2012 ROK : kwota dotacji przekazana na dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci 

i młodzieży  dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego wyniosła: 20 050,00 zł     

2. 2013 ROK:   nie przekazano żadnej kwoty 

 

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/
http://www.sosnowiec.pl/
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/


  

 

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 868/LI/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 roku  w sprawie: 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

 Zarządzenie nr 113 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: 

przyjęcia Szczegółowych zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu 

Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert  

 Zarządzenia Nr 237 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: 

zmiany Zarządzenia nr 109 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie 

ustalenia kryteriów przyznawania i wysokości maksymalnych kwot dofinansowania do udziału 

dzieci w wypoczynku letnim oraz do realizowanych w trakcie jego trwania programów 

profilaktycznych.  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025
http://www.google.com/search?q=%E2%80%A2%09Ustawa+z+dnia+24+kwietnia+2003+r.+o+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+po%C5%BCytku+publicznego+i+o+wolontariacie+%28Dz.U.+z+2010+nr+234+poz.+1536+z+p%C3%B3%C5%BAn.+zm.%29&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&s
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/files/programwspolpracy2014.pdf
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/files/szczegolowe_zasady_2014/zarzadzenie_113_14_02_2014.jpg
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/files/szczegolowe_zasady_2014/Szczegolowe%20zasady%20przyznawania%20dotacji%20organizacjom%20pozarzadowym%20z%20budzetu%20Gminy%20Sosnowiec%20w%20drodze%20otwartych%20konkursow%20ofert.pdf
http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/files/szczegolowe_zasady_2014/Szczegolowe%20zasady%20przyznawania%20dotacji%20organizacjom%20pozarzadowym%20z%20budzetu%20Gminy%20Sosnowiec%20w%20drodze%20otwartych%20konkursow%20ofert.pdf

