KARTA USŁUGI

OASO.14
Wersja nr 1

Nazwa usługi:

PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
Komórka
organizacyjna:

Referat organizacyjno-administracyjny i spraw obywatelskich

Tel.

14 632 63 30 wew. 105

Data zatwierdzenia:
15.05.2013r.

Wymagane dokumenty:
Należy złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, poprawnie wypełnioną
i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z określonymi założeniami
ogłoszonego w danym roku otwartego konkursu ofert na dotację wspierającą realizację zadań publicznych.
Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do karty.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin składania dokumentów uzależniony jest od ogłoszonego konkursu.
W każdym ogłoszeniu podane są terminy składania dokumentów, który wynosi nie mniej niż 21 dni.
Rozpatrzenie złożonej do otwartego konkursu ofert nastąpi zgodnie z terminami określonymi w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy Skrzyszów pod adresem
www.skrzyszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642 - Pokój nr 25
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642 - Pokój nr 24
Opłaty – nie dotyczy
Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie
Podstawa prawna
1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234
poz. 1536)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)
3. Program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na dany rok
Uwagi:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Skrzyszów rozpatrzy złożone oferty a o wynikach poinformuje na stronach
internetowych zgodnie z terminami podanymi w ogłoszeniu danego programu
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

Opracował:

Podinspektor ds.
pozyskiwania środków
pozabudżetowych

Katarzyna Łabędź

06.05.2013r.

Sprawdził:

Sekretarz Gminy

Cecylia Andrusiewicz

10.05.2013r.

Osoba odpowiedzialna
za aktualizację:

Podinspektor ds.
pozyskiwania środków
pozabudżetowych

Katarzyna Łabędź

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Marcin Kiwior

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

-

15.05.2013r.

