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OFERTY NGO W TRYBIE BEZKONKURSOWYM (ART. 19A)

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...)

ROZPORZĄDZENIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z
dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzono nowe wzory dotyczące ubiegania
się i rozliczania dotacji w ramach tzw. „małych grantów” – tryb art. 19A ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe wzory obowiązują do ofert składanych od dnia
01.03.2018..

Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21
„przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej
działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z
opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są
obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)

Numer rachunku bankowego Gminy Tyrawa Wołoska do zwrotu dotacji.
Wszystkie organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie umów zawartych w wyniku
otwartych konkursów ofert i w trybie art. 19 a. (tzw. ”małe granty” ), a które zobowiązane są
do dokonywania zwrotów dotacji, mogą to zrobić na rachunek bankowy:
49 8642 0002 2001 0000 2987 0001

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego (art. 19a) od dnia 1.03.2019 r. .

20.10 KB

Wzór oświadczenia.

26.09 KB

Wzór sprawozdania dla ofert złożonych od dnia 1.03.2019 r..

17.72 KB

inforacja o dokumentach do oferty.

24.43 KB
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