
ZARZĄDZENIE nr 21/2021 

Wójta Gminy Chmielno 

z dnia 2 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno z 

pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 

2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.)  

 

Wójt Gminy Chmielno  

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno                       

z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

§ 2 

Regulamin o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie nr 489/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w trybie 

pozakonkursowym. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. organizacji 

pozarządowych. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy 

                                                                                                             Michał Melibruda 

 

 

 

 



  Załącznik  

do Zarządzenia nr 21/2021 

Wójta Gminy Chmielno 

 z dnia 2 marca 2021 roku 

 

 

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno 

z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin  udzielania dotacji obowiązuje przy zlecaniu przez Wójta Gminy Chmielno 

realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy                  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1057 ze zm.), §1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego                    

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055), §1 ust. 3 Rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w 

sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i określa zasady oraz tryb 

rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy 

§ 2 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej 

dalej „ustawą” 

§ 3 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 

realizację zadań, o których mowa w art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20% środków 

przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

 

§ 4 

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest 

złożenie formularza oferty według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie 

uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).  

2. Do oferty należy dołączyć: 

1) Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inne dokumenty 

potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go 

reprezentujących; 

2) Aktualny statut podmiotu składającego ofertę lub w przypadku organizacji będących 

stowarzyszeniami zwykłymi – aktualny regulamin organizacji zatwierdzony przez właściwego 

miejscowo starostę 

3) Oświadczenie oferenta o posiadanym rachunku bankowym; 



3. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty należy składać w formie czytelnie podpisanego 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodności z oryginałem przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, 

ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji.  

4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione niespełniające warunków określonych w 

niniejszym regulaminie, będą podlegały odrzuceniu.  

5. Ofertę należy złożyć co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem terminu realizacji zadania. 

6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Chmielno osobiście lub drogą 

pocztową na adres: ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno. 

 

§ 5 

Koszty realizacji zadania, które nie mogą być finansowane z dotacji: 

1.  realizacja bieżących zadań statutowych podmiotu oraz wydatki niezwiązane bezpośrednio                     

z realizacją zadania,  

2. dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy 

celowych na podstawie przepisów szczegółowych innych jednostek, 

3. prowadzenie działalności gospodarczej, 

4. pokrycie kosztów administracyjnych, 

5. projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup budynków i lokali 

biurowych; nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek 

realizacji celu głównego zadania. 

6. prace remontowe i budowlane, 

7. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystanego do realizacji projektu, 

8. delegacje służbowe związane z realizacją projektu, 

9. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku.  

 

§ 6 

1. Dofinansowane mogą być jedynie zadania publiczne o charakterze lokalnym, które wpisują się w 

sferę zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

2. Wysokość finansowania lub dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł 

3. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

4. Koszty kwalifikowalne finansowane z dotacji stanowić mogą jedynie koszty poniesione od dnia 

podpisania umowy. 

5. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie 

z obowiązującymi standardami i przepisami.  

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub 

podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust 3 ustawy, nie może przekroczyć w danym roku 

kalendarzowym kwoty 20.000 zł. 

7. Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym 

8. Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym. Dotacje udzielane są do wyczerpania środków 

zabezpieczonych w budżecie Gminy Chmielno.  

 

§ 7 

1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty realizacji zadania 

publicznego Wójt Gminy Chmielno, zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 



1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielno; 

3) na stronie internetowej Gminy Chmielno: www.chmielno.pl 

2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego w sposób, o 

którym mowa w ust. 1, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

3. Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu w jeden z 

następujących sposobów: 

1) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 

Chmielno 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ngo@chmielno.pl 

3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 

Chmielno   

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając zgłoszone uwagi, Wójt Gminy 

Chmielno podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji na realizację zadania 

publicznego i przekazuje oferentowi informację o sposobie rozstrzygnięcia.  

 

§ 8 

1. Wójt Gminy Chmielno uznając celowość realizacji zadania publicznego, na które została złożona 

oferta, zleca organizacji pozarządowej lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jego 

realizację oraz niezwłocznie podpisuje umowę o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania 

publicznego.  

2. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji 

w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest aktualizacja oferty. 

3. Zasady realizacji zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa o 

realizację zadania publicznego. 

 

§ 9 

Realizację oferty Wójt Gminy Chmielno uznaje za niecelową i odmawia udzielenia dotacji  

w szczególności jeśli: 

1. Wnioskowana kwota finansowania lub dofinansowania zadania publicznego jest wyższa niż 

wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Chmielno. 

2. Termin zadania publicznego ujęty w ofercie uniemożliwia jego efektywną realizację.  

3. Zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta. 

4. Zadanie nie odpowiada sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

5. Termin realizacji zadania przekracza rok budżetowy lub okres 90 dni. 

6. Złożona oferta nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. 

7. Zgłoszone uwagi do złożonej oferty Wójt Gminy Chmielno uznał za zasadne. 

8. Brak korzyści wynikających z realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dla lokalnej społeczności.  

 

§ 10 

Od decyzji Wójta Gminy Chmielno o udzielenie lub odmowie udzielenia dotacji w trybie 

pozakonkursowym, w tym określenia kwoty dotacji nie przysługuje odwołanie. 

 

mailto:ngo@chmielno.pl


 

§ 11 

Po wykonaniu zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 

ustawy składają uproszczone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania na druku zgodnym ze 

wzorem określonym w odrębnych przepisach. 

§ 12 

Rozliczenie zadania publicznego następuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi 

przepisami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Regulaminu udzielania dotacji  

na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno 

z pominięciem otwartego konkursu ofert  

w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

………………………………………. 
imię i nazwisko/nazwa podmiotu 

 

………………………………………. 
adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

……………………………………….. 
telefon, e-mail 

 

 

 

 

FORMULARZ UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY                        

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 
1. Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057) zgłaszam do oferty: 

 

 
2. Nazwa i adres organizacji:  

 

 

 
3. Tytuł zadania publicznego:  

 

 

 
4. Uwagi wraz z uzasadnieniem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Miejscowość i data: 

 
 

 

5. Podpis zgłaszającego uwagi: 

 

 


