
Informacja dla Rad Osiedli dotycząca zasad składania  

formularzy ofertowych na dofinansowanie zadań  

z obszaru spraw społecznych na rok 2017 

 

 

1. Departament Spraw Społecznych wyraża zgodę na przyznanie dla Rad Osiedli środków 

finansowych z budżetu Gminy Wrocław na te zadania, które nie są realizowane  

lub są realizowane w stopniu niewystarczającym przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty np. Kluby Sportowe, a wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb społeczności 

lokalnej, a w szczególności zadania priorytetowe: 

- Kluby Seniora 

- Chóry osiedlowe 

- Festyny społeczne, zdrowotne, sportowo-rekreacyjne (jeden w roku) 

- Spotkania Wigilijne i Mikołajkowe. 

2. W przypadku realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2017 r., konieczne jest zabezpieczenie 

środków finansowych na zawierane umowy lub dokonywanie zakupów po stronie Osiedla. Ze 

względu na dokonanie zmiany planu wydatków, nie jest możliwe zawieranie umów od 

stycznia ze środków Departamentu Spraw Społecznych. Prosimy uwzględnić środki 

na styczeń i luty w kosztorysie lub rozpocząć realizację zadania od 1 marca 2017 r.  

 

3. Departament Spraw Społecznych informuje, że po wyczerpaniu środków na ww. zadania 

pozostałe wnioski mogą pozostać bez rozpatrzenia. 

 

4. We wnioskach składanych przez Radę Osiedla prosimy dokładnie zaznaczyć stałą liczbę 

beneficjentów zadania oraz liczbę osób korzystających z zadania sporadycznie. 

  

5. Wypełnione formularze ofertowe wraz z uchwałą Rady Osiedla w sprawie podjęcia 

realizacji zadania należy składać wyłącznie we Wrocławskim Centrum Rozwoju 

Społecznego przy pl. Dominikańskim 6. Aktualny wzór znajduje się na stronie internetowej 

http://wcrs.wroclaw.pl/dzialania/osiedla-wroclawia 

 

6. Do 31 października 2016 r. WCRS udziela Osiedlom porad i wskazówek dotyczących 

sposobu przygotowania i wypełniania formularzy ofertowych na zadania realizowane w 2017 r.  

 

7. Termin przyjmowania formularzy na zadania priorytetowe realizowane w 2017 roku 

upływa z dniem 31 października 2016 r.  

 

8. Termin przyjmowania formularzy na zadania pn. Spotkania Wigilijne i Mikołajkowe 

realizowane w 2017 r. upływa z dniem 31 stycznia 2017 r. 

 

9. Wnioski ofertowe na zadania priorytetowe złożone po terminie nie będą podlegały 

procedurze konkursowej. 

 


