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wg rozdzielnika

Komenda Powiatowa PSP w Nysie zgodnie z pismem Opolskiego Komendanta

Wojewodzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej
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Mlodziezowych Druzyn PoZarniczych zwraca siq

sprawie dofinansowania obozow

z

pro6bq

o

przekazanie informacji

do tutejszej komendy o iloSci ewentualnych potrzeb zgodnie z pismem w zalqczeniu.
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dotyczy: oboz6w MDP w 2019

r.

Uprzejmie informujq Panow Komendant6w, 2e w ramach dotacji Ministra Spraw
Wewnqtrznych i Administracji na realizacjg zadania publicznego pod tytulem
,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straZy pozarnych do dzialah ratowniczo-gaSniczych"
przewiduje siq
wzorem lat poprzednich Srodki na dofinansowanie obozow
Mlodzie2owych Dru2yn Po2arniczych. Zgodnie z ad. 14 ust. 1w zwiqzku z art. 11c ustawy
zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalno5ci pozytku publicznego io wolontariacie (Dz. U.
z 2O 1 8 r. poz. 45O z p 62n. zm.), zaw arcie u mowy o real izacj q zadania publ icznego m usi byc
po p rzed zon e ztozen iem ofe rty rea izacj i zadania p b czn eg o.
W zwiqzku z pov,ty2szym, polecam przekazanie powyzszej informacji do Oddzial6w
Powiatowych Zwiqzku OSP RP oraz do Ochotniczych StraZy Po2arnych z terenu powiatu.
Ponadto polecam opracowanie potrzeb w zakresie dofinansowania obozow MDP w 2019 r.
przedstawionych pvez Zleceniobiorcow z terenu powiatu zgodnie zza:lqcznikiem do pisma,
Jednocze$nie informujg, 2e ostateczna kwota dofinansowania oboz6w MDP
w wojew6dztwie zalehec bqdzie od ich og6lnej liczby oraz calkowitych koszt6w i zostanie
podana po zbilansowaniu potrzeb w tym zakresie i mo2tiwoScifinansovuych,
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Przy udzielaniu dofinansowania obowiqzywad bqd4 poni2sze zasady:

1. Obozy nale?y organizowac zgodnie

1.

2.

z

w zakresie
wypoczynku dla dzieci i mlodziezy, w tym ustawq z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie
o$wiaty (Dz. U. z 2O17r. Poz. 2198, z p62n. zm.) oraz rozporzqdzeniern Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynkr-r dzieci i mlodziely
(Dz. U. 22016 r. Poz. 452).
WysokoS6 dofinansowania bgdzie wynosila maksymalnie 700 zl na uczestnika.
Ob6z MDP powinien trwa6 od 10 do 14 dni.
obowiqzujqcymi przepisami
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Srodki finansowe pochodzqce z dotacji mogq by6 wykorzystane w szczeg6lno5ci
na: wy2ywienie, zakwaterowanie, dowoz uczestnik6w, koszty realizacji programu
sportowo-edukacyjnego, koszty ubezpieczenia, zakup wyposa2enia niezbqdnego do
realizacji obozu, wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obslugowego. Srodki
pochodzqce z dotacji nie moga bv6 wykorzystane na inne dzialania ni2 te wynikajqce
z zawafiq umowy, a w szczeg6lnoSci na r remont pomieszczer\, zakup wyposazenia
i sprzqtu o warto6cijednostkowej powy2ej 10 tys. zl.

Powy2sze dane nale2y opracowad zgodnie z zal4czonq tabelq oraz przesla6 do dnia
19 marca 2019 r. do sekretariatu tryV PSP w Opolu oraz w formie edytowatnej na adres:
rUArcinm@psp,opole.pl. Zalqcznik nr 1 (tabela) zostanie przestany w formie edytowalnej
na sekretariaty Pafistwa komend.
Osoba wyznaczona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: st. sekc. Marcin Melnarowlcz
nr tel O77 420 70 52.
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1. Obozy MDP planowane
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