
                                                                                                                              

ZARZĄDZENIE NR 237 

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA 

Z DNIA 12 marca 2014r. 

 

Zmieniające zarządzenie 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. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz  art. 7 ust 1 pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) 

 

zarządzam: 

 

§ 1  

Zmienić treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia 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, nadając 

mu brzmienie jak w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu ds. edukacji 

i zdrowia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  



Załącznik  nr 1 

do Zarządzenia nr  237 

 Prezydenta Miasta 
Sosnowca    

z dnia 12 marca 2014r. 
 

Kryteria przyznawania dofinansowania 

do udziału dzieci w wypoczynku letnim oraz do udziału dzieci  w programach 

profilaktycznych realizowanych w trakcie  wypoczynku letniego  

 

 1/ Z dofinansowania do udziału w letnim wypoczynku dziecko może skorzystać tylko jeden 

raz w roku, chyba, że za kolejnym dofinansowaniem przemawiają względy społeczne i/lub 

dobro dziecka.  

 

2/ O przyznaniu dofinansowania w sytuacji szczególnej, decyduje Zastępca Prezydenta 

właściwy ds. edukacji i zdrowia po zasięgnięciu opinii Wydziału Edukacji lub Wydziału 

Zdrowia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

3/ Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie dzieci i młodzież w wieku szkolnym 

(od 7 do 18 roku życia) 

 

4/ 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 dla form wyjazdowych, 

trwających minimum 14 dni, nie może przekroczyć kwot wynikających z poniższej tabeli:  

    

 

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. 

 

 

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. 


