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OI.3121.3.2016.AW 

Na podstawie art.11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239) 

 

POMORSKI KURATOR OŚWIATY 

O G Ł A S Z A  

O T W A R T Y  K O N K U R S  O F E R T  

 

na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2016 r. wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego 

 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania (udzielenie dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji). 

 

I. O dofinansowanie wypoczynku w niżej wymienionych formach mogą ubiegać się organizacje 

pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239) z terenu 

województwa pomorskiego (siedziba oferenta lub jego jednostka terenowa/oddział znajduje 

się na terenie województwa pomorskiego) na podstawie przepisów działu II, rozdziału 2 w/w 

ustawy, organizujące wypoczynek na terenie kraju. 

II. Rodzaj zadań: organizacja wypoczynku, wysokość środków publicznych 

Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad organizowania i nadzorowania  

(Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 

Rodzaje zadań (formy wypoczynku) podlegające dofinansowaniu: 

 wypoczynek w miejscu zamieszkania – do kwoty 8zł/osobodzień, 

 obozy wędrowne – do kwoty 10 zł/osobodzień, 

 kolonie i obozy wypoczynkowe – do kwoty 12zł/osobodzień, 

 kolonie zdrowotne, obozy sportowe – do kwoty 14 zł/osobodzień. 
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Priorytetowo będą traktowane formy wypoczynku, które:  

a) przewidują udział dzieci i młodzieży: 

 niepełnosprawnej, 

 pochodzących z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, 

 pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenach wiejskich lub 

będących w trudnej sytuacji rodzinnej; 

b) promują aktywny wypoczynek i zainteresowanie aktywnością fizyczną oraz zdrowym 

stylem życia wśród dzieci i młodzieży; 

Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa 

pomorskiego w 2016 r. zostały przeznaczone środki w wysokości 795 000 złotych. 

 

III. Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert (wzór oferty do 

pobrania na dole ogłoszenia) złożonych wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do  

17 kwietnia 2016 r. w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (sekretariat Wydziału 

Organizacji i Informacji Oświatowej I piętro, pokój nr 18) ul. Wały Jagiellońskie 24,  

80-853 Gdańsk. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do 

siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Na każde zadanie (obóz/kolonia) należy złożyć 

odrębną ofertę. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwie oferty. Oferty nie 

spełniające w/w wymogów lub złożone na złym formularzu oraz złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. Wykaz ofert nie spełniających w/w wymogów zostanie opublikowany na 

stronie internetowej najpóźniej do dnia 16 maja 2016 r. Propozycji podziału środków dokona 

Komisja powołana zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty do przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert. 

IV. Zasady w zakresie dofinansowania zadań: 

 dofinansowanie przyznaje się na wypoczynek organizowany w terminie  

od 25 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. – dopuszcza się możliwość 

zorganizowania wypoczynku w dniu 24 czerwca 2016 r. w godzinach 

popołudniowych; 

 dofinansowaniu podlega:                                                                                                            

-  minimalny 5 - dniowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,                

-  minimalny 10 – dniowy dla pozostałej młodzieży szkolnej,                                            

-  maksymalny 16 - dniowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej; 

 dofinansowaniem objęte są dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie 

województwa pomorskiego; 

 w przypadku osób niepełnosprawnych dofinansowaniem jest objęta młodzież do  

25 roku życia; 

 jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży; 
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 przyznana dotacja nie może przekroczyć 35% całkowitych kosztów realizacji 

zadania, a oferenci składający ofertę na wsparcie realizacji zadania muszą posiadać 

co najmniej 65% środków własnych lub pochodzących z innych źródeł (w tym 

aporty osobowe); 

 dotacje otrzymają zleceniobiorcy, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, kolejno 

według uzyskanej liczby punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na 

realizację zadania. 

V. Kryteria oceny ofert przez Komisję powołaną zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty 

przy ich wyborze: 

 zasoby rzeczowo – finansowe – max. 30 pkt; 

 wartość programu, w tym:  

- nowatorstwo, dobór programu wypoczynku oraz jego atrakcyjność, 

- proponowane miejsca i baza wypoczynku, 

- udział dzieci i młodzieży w organizowanym wypoczynku, o których mowa  

w niniejszym ogłoszeniu w punkcie II a), 

  oraz realność jego wykonania – max. 50 pkt, 

 kadra niezbędna do realizacji programu (w tym wolontariat) – max. 20 pkt. 

Na ocenę punktową oferty ma również wpływ wywiązanie się z umowy realizacji wypoczynku 

w latach poprzednich (z ostatniej realizowanej umowy). W szczególności terminowość składania 

rozliczeń, jak i stopień wykorzystania przyznanych środków. Za nieterminowe złożenie sprawozdania 

i zwrot środków z otrzymanej dotacji w wysokości powyżej 35%, oferent otrzymuje punkty ujemne 

(max. 15 pkt), z zastrzeżeniem, że kryterium to nie dotyczy podmiotów składających ofertę po raz 

pierwszy. 

VI. Sposób wyliczenia wysokości kwoty dofinansowania oraz elementy mające wpływ na 

wysokość przyznawanej dotacji: 

Wysokość przyznawanej dotacji – C, będzie obliczana według wzoru: 

C = L x D x S 

L – liczba uczestników 

D – liczba dni realizacji wypoczynku (przedział odpowiednio: min. 5 dni lub min. 10 dni,  

        max. 16 dni) 

S – stawka osobodnia (w złotych) 

VII. Wyniki przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości 

zainteresowanych na stronie www.kuratorium.gda.pl w aktualnościach, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie do  

14 dni po zakończeniu prac Komisji i zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

VIII. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja będą zobowiązane do zawarcia umowy  

o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  

http://www.kuratorium.gda.pl/
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i młodzieży według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru 

umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 z późn. zm.). 

 

IX. Finansowanie wypoczynku w 2015 r. 

W roku 2015 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

województwa pomorskiego wydatkowano kwotę w wysokości 788 893 złote. Z dotacji 

Pomorskiego Kuratora Oświaty skorzystali organizatorzy: 

 półkolonii w miejscu zamieszkania – 4  

 obozów wędrownych – 4  

 kolonii i obozów wypoczynkowych – 42  

 kolonii zdrowotnych i obozów sportowych – 17  

Łącznie w roku 2015 dofinansowano 67 form wypoczynku, z których skorzystało 5 207 dzieci  

i młodzieży. 

Gdańsk, dnia 18 marca 2016 r. 

Wzór oferty wraz z instrukcją. 


