
Tryb udzielania wsparcia/powierzenia realizacji zadania publicznego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

  

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

mogą złożyć ofertę realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z 

pominięciem otwartego konkursu ofert.  

 W ramach tej procedury spełnione muszą być łącznie następujące warunki: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10.000 zł 
 zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 

 

Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza „Uproszczona oferta 

realizacji zadania publicznego” określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru 

oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią aktualnego wyciągu z innego rejestru lub 

ewidencji, w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.   

Oferta zawiera w szczególności: 

1) zakres rzeczowy zadania publicznego; 

2) termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego; 

3) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. 

 

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Burmistrz Miasta uznając celowość realizacji 

tego zadania oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie miasta na dany 

rok kalendarzowy zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim   

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 w Miedzyrzecu Podlaskim  

 na stronie internetowej Miasta Międzyrzec Podlaski 

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) każdy 

może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie ww. upublicznia oferty oraz po rozpatrzeniu 

uwag Burmistrz Miasta zawiera z oferentem umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego 

lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 

 



Warunki przyznania dotacji: 

 przyznaniu środków na wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert decyduje każdorazowo Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, 

biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków 

finansowych na ten cel w budżecie miasta na dany rok kalendarzowy.  

 Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje 

więc jego dofinansowania.  

 Brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na dany rok kalendarzowy na 

wsparcia/powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

powoduje nierozpatrywanie oferty w trybie o  którym mowa w art. 19a ust 3-5 ustawy.  

 łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza Miasta tej samej 

organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 

ustawy w ww. trybie  w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. 

 wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego w ww. trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku 

budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3. 

 ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co 

najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania 

 sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić w terminie  30 dni od dnia zakończenia 

realizacji zadania publicznego na formularzu „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania 

publicznego”, określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty 

i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.  
 

 

 


