Małe granty
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się
o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym poza trybem otwartego konkursu
ofert. Jest to procedura tzw. Małych Grantów, której podstawę prawną stanowi art. 19a
ustawy.
W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może
przekroczyć kwoty 10 000 zł;
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
O przyznaniu środków w ramach Małych Grantów decyduje Wójt Gminy Poraj, biorąc
pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków
finansowych.
Oferta

realizacji

zadania

publicznego

złożona

przez

organizację

pozarządową

przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania

z

wykonania

tego

zadania.

Tryb postępowania z ofertą złożoną w trybie Małych Grantów
1. W ciągu 7 dni od

dnia wpływu oferty do

Urzędu

Gminy Poraj, oferta jest

upubliczniana, tj. zamieszczana:

w Biuletynie Informacji Publicznej
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poraj
2. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi do
Urzędu Gminy Poraj, 42-360 Poraj, ul.Jasna 21.
3. Po rozpatrzeniu tych ewentualnych uwag Wójt biorąc pod uwagę celowość realizacji
danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych podejmuje decyzję w
sprawie
4. Decyzja Wójta Gminy w sprawie oferty jest jawna.

wniosku.

INFORMACJA
Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Stefanii hr. Raczyńskiej z siedzibą w Żarkach
Letnisku, przy ul. Akacjowej 4, złożyło ofertę (tzw. „Mały grant”) realizacji zadania
publicznego pod tytułem: „Imieniny Hrabiny – impreza plenerowa z historią w tle” o
przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i ust. 4, w ciągu 7 dni od
dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3, każdy może zgłosić uwagi
dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać w terminie do 10 sierpnia 2018 r. na adres
promocja@ugporaj.pl.

