
Dzialajqc na podstawie porozumienia zdnia 02.03.2018r. zawartego pomigdzy Wojewod4
Sl4skim a Sl4skim Kuratorem Oswiaty w sprawie powierzenia wykonyw aniazadah

wynikai4cych z ustawy o systemie oswiaty zdniaT wrzesnia 1991r. lDzJJ. zz0l7r.poz.
2198 z poan. zm' oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalnoSci pozy,tku publicznego

i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2016 r. poz. lglT z po\n. zm.)

Sr4sxr KURAToR oSwrATy

oglasza

otwarty konkurs ofert
na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadanpublicznych w zakres ie zorganizowania

w 2018 roku letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzie zy z wojew6dztwaSl4skiego.

I Rodzai zadania.:

Zlecenie wykonywania zadah publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku
w 2018 t. ptzez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozy,tku publicznego i o wolontariacie
(Dz' U' z 2016 r- poz. l8l7 z pofun. zm.), prowadzqce dzialalnoSi statutowq w zakresie
wypoczynku dzieci i mlodzieZy.

Wypoczynek nalezy zorganizowad zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzqdzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
imlodzie?y (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy z dnia z dnia 7 wrzesnia l99l r.
o systemie oSwiaty (Dz. U. 22017 r. poz.2l9g zp61n. zm.)

Wypoczynek winien uwzglgdnia(, dzialaniamaj4ce wplyw na prawidlowy rozw6j dzieci
i mlodziezy, w tym na ich zdrowie psychiczne oraz zainteresowania historyczne, postawy
obywatelskie, patriotyczne, kt6re wzmacniaj4 poczucie tozsamoSci narodowej i przywiqzanie
do tradycji narodowych.

WysokoSc budzetu dla wojew6dztwa Sl4skiego przeznaczonego na realizacjg zadaria
w 2018 roku wynosi 854 000,00 zl.

l. uwzglgdniaj qcy dzialania, w zah'resie edukacj i patriotycznej i obywatelskiej, zwiEzane
z obchodami setnej rocznicy odzyskania przezpolskg niepodleglosci,

uwzglgdniai4cy mozliwosi pobytu w miejscach, powi4zanych tematycznie
z v'ry dar zeniam i hi stor y czny mi z okresu II Rzeczypo spo I i tej pol skiej,

2.



3' promujQcy wychowanie do wartoSci spolecznych i kulturowych, w tym dzial.ania
z zal<resu wolontariatu dzieci i mlodziely,

4' integruj4cy spolecznie dzieci i mlodzie|z niepelnosprawnoSciami, uwzglgdniaj4cy ich
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwosci psychofizyczne.

III ZaloLenia organizacvine

l ' DlugoSd turnusu okresla sig na minimum l0 dni (9 nocleg6w) w okresie trwania ferii
letnich, tj.od dnia23 czerwca 2018 roku do dnia 3l sierpnia 20lg roku, wypoczynek
realizowany bgdzie poza miej scowosci4 zamieszkania uczestnik6w.

2. Nie bgdzie finansowany wypoczynek poza granicami kraju;
3' Uczestnicy: dzieci i mlodzieL szkolna v,rylqcznie z terenu wojew6dztwa Slqskiego

maj4ca utrudniony dostgp do wypoczynku, w tym pierwszeflstwo w korzystaniu
zWpoczynku maj4 miei osoby:

a) objgte pieczq zastgpczq;

b) pochodzqce z rodzin zyiqcych w trudnych warunkach materialnych, w tym;
- z rodzin wychowujqcych troje lub wigcej dzieci,

- samotnie wychowywane, o kt6rych mowa art. 4 pkt 43 ustawy prawo o5wiatowe
(Dz.U. z20l7r. poz. 59 ze zm.);

c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaSwiadczeniem lekarskim
i zamieszkuj4ce w Srodowisku ekologicznie zagrokonym.

Z v'rypoczynku mog4 korzystai dzieci i mlodziez uczgszczajEca do szkoly do 1g roku
Zycia(w przypadku os6b niepelnosprawnych_ do 25 roku Lycia).

W przypadku kontroli organizator ma obowi4zek udostgpnid listg uczestnik6w
kontroluj4cemu.

'W zwi4zku z realizacjq zadania objgtego ofert4 oferent nie moze pobierai wplat i oplat
od adresat6 w zadania publ icznego.

4' Rekrutacja.' Nab6r uczestnik6w zostanie dokonany przez organizator6w wypoczynku
na podstawie kart kwalifikacyjnych uczestnika sporz4dzonych zgodnie z zalqcznikiem

6 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i mlodziely (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

5' oferenci najp62niej na 14 dni przed rozpoczgciem wypoczynku zobowiqzam s4 do
ptzedloaenia elektronicznie wygenerowanego zatwierdzonego potwierdzenia zgloszenia
wypoczynku w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, kt6re nalezy
przeslad na adres mailowy ZaUgfylqgia@kuratorium. ;

6' Brak zgloszenia wypoczynku o kt6rym mowa w pkt. 5 traktowane bgdzie jako rezygnacja
zprzyznanej dotacji.



7. Wyrywienie..

1) wyZywienie obejmuj4ce 4 posilki dziennie tj. Sniadanie, obiad, podwieczorek

i kolacjg;

2) organizator zobowiqzany jest zapewni(, uczestnikom wypoczynku suchy prowiant

i napoje na drogg powrotn4 orazw trakcie wycieczek calodniowych.

Transport.'

l) dow6z uczestnik6w do miejsca pobytu i z powrotem ubezpieczonymi autokarami

(OC i NNW pasazer6w),bEdL poci4giem;

2) autokar musi byc sprawny technicznie, posiadai w dniu wyjazdu wszystkie

aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasazer6w. Organizator winien

posiada6 protok6l z kontroli stanu technicznego pojazdu, kt6rym bEdA

podr62owaly dzieci na i z wypoczynku wystawiony nie wcze$niej niz w dniu

poprzedzaj?cym wyjazd i powr6t wydany przez odpowiedni organ oraz stanu

trzelwosci kierowc6w w dniu wyjazdu na wypoczynek i z wypoczynku;

3) Organizator ponosi pein4 odpowiedzialnoSi za terminowoSi, jakoSd, zapewnienie

bezpieczehstwa i wlaSciwej opieki nad dzieimi od chwili zbi6rki przedwyjazdem

na wypoczynek, do chwili odbioru dzieci przez upowaznione osoby po powrocie

z wypoczynku;

w czasie podr6zy dzieci na i z wypoczynku opiekE bgd4 sprawowali v,rylEcznie

wychowawcy wskazani przez Organizatora w zlolonej ofercie.

w przypadkach wyst4pienia zdarzeh losowych uczestnika wypoczynku

a w szczeg6lnosci w razie wyst4pienia wypadku, choroby, sily wyzszej

w rozumieniu przepis6w Kodeksu cywilnego organizator zapewni opiekg

i bezpieczny dow6z dziecka z miejsca wypoczynku do miejsc a zamieszkania oraz

poniesie koszty finansowe z tym zwiqzane.

9. Program:

l) w przypadku uwzglgdnienia priorytetowych form wypoczynku (wskazanych

w pkt. II niniejszego ogioszenia) program winien uwzglgdnia( tresci zawarte

w w/w priorytetach;

2) program uwzglgdnia m.in. wyci eczki, imprezy sportowe, gry i zabavty ruchowe,

gry terenowe, gry i zabav,ry Swietlicowe, konkursy, ogniska, dyskoteki (w tym
przynajmniej I wycieczkg calodniow4 polqczona ze zwiedzaniem atrakcji

turystycznych regionu);

8.

4)
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3) organizator pokrywa wszelkie koszty wstgp6w do zaplanowanych miejsc ujgtych

w programie pobytu dzieci na wypoczynku

10. Kadra:

l) organizator zobowi4zany jest zapewnii uczestnikom kazdego z turnus6w
calodobow4 opiekg wykwalifikowanej kadry, zgodnie z ustaw4 z dnia 7 wrzesnia
l99l r. o systemie oSwiaty (Dz. IJ. z 2017 r. poz, 219g z poln. zm.) oraz

Rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci imlodziely (Dz. U. 22016 r,,po2.452);

2) kadra sprawuj4ca opiekg nad uczestnikami wypoczynku w czasie pobytu na

koloniach zgodna ze zlolonq ofert4.

3) w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiang kadry pod

warunkiem 2e bgdq to osoby o kwalifikacjach takich samych lub wy2szych.

Organizator zobowi4zany jest wczeSniej o tym fakcie pisemnie powiadomii
Kuratorium oswiaty w Katowicach i dol4czyi kwalifikacje.

2) organizator zobowiqzanv jest zapewnit, pelnE opiekg medyczn4 @ietggniarka
24 h na terenie oSrodka, lekarz przez 24 h na telefon) ;

3) organizator zobowi4zany jest zapewni| uczestnikom wypoczynku opiekg

ratownika w przypadku wyjScia na k4pielisko.

4) organizator zobowi4zany jest zapewnid peln4 opiekg psychologicznq przez

caty pobyt dzieci na wypoczynku. Pedagog lub psycholog na terenie oSrodka.

Przeprowadzenie warsztatriw terapeutycznych prowadzonych przez
psychologa lub pedagoga w wymiarze min. 5 godzin dydaktycznych dla
kaZdej grupy.

Program przeprowadzanych warsztat6w terapeutycznych winien obejmowai
m.in. nastgpuj4ce cele:

a) ksztaltowanie umiejgtnoSci spolecznych u dzieci:

- zwigkszenie mozliwoSci poprawnego i tw6rczego porozumiewania sig

w r62nych sytuacjach,

- wsp6ldzialania w grupie podczas zabawy i pracy,

- zdobycie umiej gtnoS ci radzenia sobie w sytuacj ach konfl iktowych.

b) wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

- ksztaltowanie poczucia wlasnej wartoSci.



c) wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:

- zdobywanie umiejgtno5ci dostrzegania i wyraaaniaemocji swoich i
r6wieSnik6w,

- zdobywanie umiejgtnoSci zr6wnowaZonego reagowania w sytuacjach

trudnych,

- uczenie sig sposob6w odreagowywania napigi emocjonalnych

ll. Ubezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestnik6w wypoczynku

od nastgpstw nieszczgsliwych wypadk6w na okres trwania turnusu otazw czasie przejazdu.

12. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania:

l) Koszty kwalifikowalne (rozumiane jako koszty realizacji zadania) mog4 by6

ponoszone od dnia podpisania umowy do dnia powrotu uczestnik6w

z wypoczynku wskazanym w umowie. Wydatki poniesione przed zawarciem

umowy lub po terminie realizacji zadania wskazanym w umowie nie bgd4

rozliczane.

2) Zakoszty kwalifikowalne uznaje sig w szczeg6lnoSci:

koszty wynagrodzeri, o ile dotyczqos6b bezpoSrednio zaangaaowanych w realizacjg
zadania,

koszty transportu - pod warunkiem, ze sqniezbgdne do realizacj i zadania,

koszty zakwaterowania i wyzywienia,

inne koszty wynikaj4ce bezposrednio z realizacji zad,ania (np.: bilety wstgpu, zakup

nagr6d, odzie|y i Srodk6w higienicznych dla uczestnik6w),

3) Koszty obslugi zadanianie mog4 przekroczye rc% wnioskowanej dotacji

Zalqcznik nr I do oferty - Wskazanie uczestnik6w.

ZaLqcznik nr 2 do oferty - Kalkulacja koszt6w sfinansowania wypoczynku dotyczqca

wyl4cznie koszt6w do pokrycia z wnioskowanej dotacji.

zalqcznik nr 3 do oferty - Alternatywny harmonogram wypoczynku.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, centralnej ewidencji
i informacji o dzialalnoSci gospodarczej lub innego rejestru okreSlaj4ce spos6b

reprezentacji oferenta, potwierdzone za zgodnoSd z oryginalem, wystawione nie

wczeSniej niz 3 miesi4ce przed terminem skladania ofert.

Kopia aktualnego statutu (wraz z zaznaczeniem informacji dotltczEcej orowadzenia

a)

b)

c)

d)

a
J.

4.

5.



6' W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertg
wsp6lnq niz wynikajqcy zKrajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru
- dokument potwierdzajEcy spos6b reprezentacji podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie
upowaZnienie do dzialaniaw imieniu oferenta (_6w).

7 ' Pelnomocnictwo do podpisania oferty i zalqcznik6w w przypadku gdy organ izatora
reprezentuj e pelnomocnik.

8' Brak kompletu dokument6w spowoduje odrzucenie oferty ze wzglgdlw formalnych
V Zasadv wyboru ofert

ocenie bgd4 podlegai oferty sporzqdzone na obowiqzujqcym druku, stanowiqcym
zalqcznik Nr I do Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia
2016 t. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych rcalizacji zad,an

publicznych otaz wzor6w sprawozdat'r z wykonania tych zadah (Dz. U . z 2016 r. poz.l300).
Wyb6r ofert nast4pi w trybie wskazanym w art. 15 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci poZ}'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz., lglT z p61n.
zm.).

Oceny formalnej i merytorycznej zlohonych ofert dokona Komisja ds. oceny ofert
orazpodzialu Srodk6w budzetowych na zadaniapubliczne zlecanejednostkom niezaliczanym
do sektora finans6w publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dladzieci imlodzie1y
w 2018 roku powolana przez Sl4skiego Kuratora OSwiaty. Od ogloszonych wynik6w
niniejszego konkursu nie przysluguje prawo do odwolania sig.

l. Ocena formalna uwzglgdnia :

l) Zlozenie oferty przez wlaSciwy podmiot, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.22016 r. poz.,l8l7 zpo2n. zm);

2) ZloZenie oferty w wyznaczonym terminie;

3) Zloaenie oferty na formularzu, kt6rego wzor okreSla rozporz4dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert
i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadanpublicznych orazwzor6w
sprawozdari z wykonania tych zadan (Dz. tJ. z 2016 r. poz. 1300) Zalqcznik wzor
oferty;

4) KompletnoSd oferty (wymaganych zalqcznik6w, podpis6w os6b upowaznionych,

zlohony ch oswiadczeri, wypelnienie wszystkich wymaganych pol oferty);

6



5) Dob6r uczestnik6w wypoczynku odpowiadaj4cy kryteriom wskazanym

w ogloszeniu konkursu;

6) ZgodnoS6 oferty z pozostalymi wymogami konkursu (termin realizacji zadania,

miejsce-wypoczynek w kraju i poza miejscem zamieszkania, czas trwania
wypoczynku, koszt obslugi nie przekraczajqcy lO % koszt6w wnioskowanej

dotacji);

7) Posiadanie w statucie podmiotu skladaj4cego ofertg zapisu wskazuj4cego na

r e alizacj g zadan p o I e gaj 4c ych na or ganizacj i wyp o c zynku dzi e c i i mlo dzie^y

8) Brak pobierania wplat i oplat od adresat6w zadaniapublicznego

Oferty nie spelniaj4ce kt6regokolwiek z kryteri6w formalnych wymienionych w podpunkcie

od I do 8 nie bgd4 rozpatrywane.

2. Kryteria oceny merytorycznej

2.

I

oferta zawiera formy wypoczynku ret@
w 2018 r. -,,uwzglgdniaj4ce dzialania, w zakresie edukacji
patriotycznej i obywatelskiej, zwiqzane z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskg niepodlegloSci,,

0lub2

Uterta zawiera tbrrny wypoczvnkr.r rekomendowane przez MEN
w 2018 r. - ,,uwzglgdniajqce mo2liwoSi pobytu w miejscach,
powiqzanych tematycznie z wydarzeniami historyc znymi
z okresu II Rzeczypospolitej polskiej,,

0lub 2

3.

oferta zawiera formy wypoczynku rek@
w 2018 r. -,,promuj4ce wychowanie do wartoSci spolecznych
i kulturowych, w tym dzialania z zakrest wolontaiiatu dzieci
imlodzieZy"

0lub2

4.

oferta zawiera formy wypoczynku rekome@
w 2018 r. - integruj4ce spolecznie dzieci i mlodzieZ z
niepelnosprawno Sciami, uwzgl gdn iaj qcy ich potrzeby
rozwoj owe i edukacyj n e oraz mozliwoSci psychofi z y czne.

realizacjg zadania oraz przejrzysto66 budzetu (c21, 5, koniec:ne clo
wlaiciwe.j realizacji zadania, czy wynikajq z opisanych ctziqtan, cz.v mqjq
b ez p oi r e d n i zw i qz e k : : a k! a da ny m i tJz i a I a n i a m i - o rJn i e i c clo ws kaz'a n e g' o
katelogu kosztdw)

AtrakcyjnoS6 pod wzglgdem lokalizacji plac6wki wypocrynku
( miejscowoSc, region, warunki klimatyczne )

0lub2

5. 0-20

6. 0-9

7. Ocena warunk6w lokalowych (wgzel sanitarny, pokoje, stol6wka, itd, )

ocena zasob6w materialnych niezbgdnych do realiz acji zadania
( swietlica, boisko, basen, bilard i inne zasoby dostgpne dli uczestnik6w)

Atrakcyjno56 i nowatorstwo oferff programowej oraz trafno66 wyboru
zaigd dla wskazanej grupy dzieci i mlodzie2y (w tym cetowoit dziitan w
odniesieniu do zdiagnozowanych problem6w)

0-9

8.

0-9

9.
0-9

t0.
Analiza iocena realizacji zadai pubricz@
dotyczy zadanie publiczne w latach poprzednich, / rzetelnoSdl
terminowoSi,/

0-15



ocena kadry pod wzglgdem do$wiadczenia w pracy z dzie(mi, udziar
wolontarius zy, prace spoleczne czlonk6w

Ocena kadrylwychowawcy, kierownik/ pod wzglgdem kwalifikacji .

Punkty otrzyma organizator, kt6ry zapewni powyiej 30o/o kadry z
przygotowaniem pedagogicznym rub bgd4ce czynnymi nauczycierami

oGoLNA LTCZBAUZYSKANYCH puNKioW (MAX _ 100)

VI Informacie dodatkowe

1' Przez powierzenie nalezy rozumiei calkowite sfinansowanie niezbgdnych koszt6w
wypoczynku ptzypadaj4cych na 1 uczestnika z wnioskowanej dotacji. Kuratorium
OSwiaty w Katowicach wska2e liczbg dzieci, kt6rych wypoczynek bgdzie w 100%o

sfinansowany. Slqski Kurator Oswiaty zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby
uczestnik6w wypoczynku obiEtych dotaci4 w stosunku do przedlozonej oferty.

2' Dotacja zostanie udzielona oferentowi, kt6rego oferta zostanie wybrana w niniejszym
postgpowaniu konkursowym.

3' Warunkiem ptzekazania Srodk6w finansowych jest zawarcie pisemnej umowy
przez wylonionych organizator6w wypoczynku ze Zleceniodawc4, opracowanej zgodnie
z obowiqzuj4cymi przepi sam i.

4' JeSli organizator, kt6remu powierzono realizacjE zadania nie przyst4pi do podpisania

umowy, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z organizatorem,

kt6rego oferta uzyskala nastgpn4 w kolejnoSci najwyzszqliczbg punkt6w. Zleceniodawca

moze odm6wi6 organizacji, kt6rej oferta zostala wybrana do dofinansowania, podpisania

umowy' jeaeli zostan4 ujawnione nieznane wcze6niej istotne okolicznoSci, podwazaj4ce

wiarygodno Sc mery.tor y c znq lub fi nansowq oferenta.

5' Termin rozpoczgcia realizacji zadania publicznego ustala sig na dzieri podpisania
umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego, za termin zakoriczenia
realizacji zadania publicznego naleZy uznad dzieir powrotu uczestnik6w wypoczynku
wskazany w zawartej umowie. W zwi4zku z powyLszym wszystkie dokumenfy
potwierdzaj4ce wydatkowanq dotacjg powinny byd wystawione z dat4 nie prifniejsz4
ni2 data zakoficzenia zadania publicznego.

w przypadku, jesli dzieri powrotu przypada na dzieri wolny od pracy
(na mocy art' 1 pkt 2 ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz.rJ.
22015 r.,poz.90 ), to rozliczenie dotacji prrypada na kolejny dzieri roboczy zgodnie
zart. 115 Kodeksu Cywilnego, kt6ry stanowi, ze jezeli koniec terminu dowykonania



6.

7,

czynnosci przypada na dzieh ustawowo wolny od pracy, termin zaplaty uplywa dnia
nastgpnego. Przy czym zwracamy uwagg, i2 sobota nie jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.

W przypadku, gdy jeden podmiot bgdzie realizowal wypoczynek w kilku miejscach,

na kazde miejsce wypoczynku nalely zloZyc odrgbn4 ofertg.

Wltyczne dla organizacji pozarz4dowych bior4cych udzial w otwartym konkursie ofert
na organizacjg wypoczynku dla dzieci i mlodziely w 2018 roku stanowi4 integralna czgsi
ogloszenia.

VI Mieisce i termin skladania ofert

Oferty nalezy przesylai pocztE na adres: Kuratorium Oswiaty w Katowicach, ul. powstaric6w

4la, 40'024 Katowice (decyduje data wptywu do Kuratorium Oswiaty) lub zloZyc
osobiScie w siedzibie Kuratorium Oswiaty w Katowicach (Kancelaria-pok6j nr 6.10).

Niezaleznie od sposobu zlozenia oferty, na koperci e nalezy umiescii dopisek: ,,Otwarty
konkurs ofert na realizacjg wypoczynku letniego,,. 

^

Termin skladania ofert upiywa z dniem ..I0....r$ra.\0r.... 20rg r.
Informacje telefoniczne mozna uzyskai w Kuratorium Oswiaty w Katowicach
tel. (32) 606-30-33

VII Wvbrir ofertv

W terminie do 14 dni od dafy ostatecznego skladania ofert dokonany zostanie wyb6r
najkorzystniejszych ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan4 podane
do wiadomoSci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty
w Katowicach, na tablicy ogloszer[ Kuratorium Oswiaty w Katowic ach orazna stronie
internetowej: www.kuratorium.katowice.pl w zakladce wypoczynek. w przypadku
zmiany terminu wyboru ofert zostanie on podany do publicznej wiadomosci.

W roku 201 7 wysokoSi Srodk6w publicz nych przeznaczonych na sfinansowanie wypoczynku
letniego dzieci i mlodziely wynosila 854 000,00 zl. Wojewoda Sl4ski udzielil dotacji
w kwocie 853 497,00 zl. / zawarto l0 um6w/.

SlqsliKurator O6wiary

W bril/
mgr Urszula Eaue,
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