
 

 

NUMER DRUKU: 

 WKS-05 

  
 

KARTA SPRAWY 

NAZWA SPRAWY: 

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb pozakonkursowy. 

OGÓLNY OPIS: 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność z zakresu kultury, 
sportu i turystyki mogą w dowolnym terminie złożyć swoją propozycję w formie oferty, jeśli wysokość 
dotacji nie przekracza kwoty 10.000,00 zł, a zadanie jest realizowane nie dłużej niż przez 90 dni. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Oferta na realizację zadania publicznego. 
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. 
3. Pełnomocnictwo zarządu organizacji pozarządowej w sprawie zawierania umów (dotyczy 

oddziałów i kół, które podpisują umowy w imieniu zarządu). 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami 
w dowolnym terminie. 

W przypadku otrzymania dotacji: 
2. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego. 
3. Złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie wynikającym z umowy. 

MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW: 

1. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4. 
2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Kultury i Sportu, ul. Sikorskiego 
3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Kultury i Sportu, ul. Okólna 2, tel. 95 73 55 840 lub 95 73 55 779. 

OPŁATY: 

Nie pobiera się. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę w dowolnym 
terminie. 

2. Jeśli są wolne środki w budżecie miasta oraz jeśli Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. uzna 
celowość realizacji zadania, wówczas w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty 
zamieszcza się ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, 
na stronie www.gorzow.pl/przystan oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gorzow.pl). 
W tym czasie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 oraz rozpatrzeniu uwag, w przypadku uzyskania 
pozytywnej opinii, zawierana jest umowa. 

TRYBY ODWOŁAWCZE: 

Nie przysługuje. 

 
 



UWAGI: 

O dotację może ubiegać się każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
posiadająca w statucie zapis o prowadzeniu przez nią działalności kulturalnej, która prowadzi 
działania z zakresu kultury o charakterze lokalnym bądź regionalnym oraz działalności sportowej, 
która prowadzi działania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców naszego miasta lub/i na terenie 
Gorzowa Wlkp. a także z zakresu turystyki prowadzącej działania na rzecz mieszkańców Gorzowa 
Wlkp. lub/ i na terenie Miasta.  
Łączna kwota środków finansowych, przekazanych jednej organizacji pozarządowej w trybie 
pozakonkursowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł w roku kalendarzowym. 

 
 
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), 

2. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (uchwalana 
każdego roku), 

3.   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku 
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570). 

PLIKI DO POBRANIA: 

1. Wzór oferty. 
2. Wzór sprawozdania. 
3. Wzór wizytówki - tryb pozakonkursowy – WKS-05-01. 

 

Opracował(a):  Sprawdził(a):  Zatwierdził(a): 

Agata Maćkowiak 
(Referent) 

dnia 01.06.2016 r. 
 

Ewa Hornik 
(Dyrektor Wydziału) 
dnia 06.06.2016 r. 

 
Janusz Dreczka 

(Z-ca Prezydenta Miasta) 
dnia 06.06.2016 r. 

 


