
POZAKONKURSOWY TRYB PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH TZW. MAŁE GRANTY  
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą, moŜliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego  
o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest 
to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a 
ustawy.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego na realizację „małych grantów” nie moŜe 
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budŜetowym na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3.                                                
 
Aby mo Ŝliwe było ubieganie si ę o publiczne środki finansowe w ramach tej 
procedury spełnione musz ą być następujące warunki: 
 
1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 
kwoty 10 000 zł; 
2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuŜszym niŜ 90 dni; 
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji 
pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie 
art. 19a ustawy nie moŜe przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku 
kalendarzowym. 
 
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz M iasta 
Kłodzka, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość 
posiadanych środków finansowych. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia 
celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złoŜenie oferty realizacji 
zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania.  
 
Do oferty nale Ŝy załączyć: 
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 
2) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa); 
3) sprawozdanie merytoryczne; 
4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (jeśli przyjęto taki sposób realizacji 
zadania publicznego); 
5) umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, dotyczącą wspólnej realizacji zadania 
publicznego (w przypadku złoŜenia oferty wspólnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 
ustawy); 
6) oświadczenia oferenta  dotyczące: 
-  nieprowadzenia odpłatnej działalności poŜytku publicznego i działalności 
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności;  



- niezalegania z płatnościami we właściwym Urzędzie Skarbowym i Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 
 
Procedura:  
1)   Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową 
lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego zleca realizację zadania, po złoŜeniu oferty przez 
organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;   
2)  W terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni  roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu 
terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie 
internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego; 
3)  KaŜdy, w terminie 7 dni moŜe zgłosić uwagi dotyczące oferty; 
4)  Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania 
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego; 
5)  Oferta stanowi załącznik do umowy; 
6) Po wykonaniu zadania publicznego organizacja pozarządowa lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 składają sprawozdanie; 
7)  Wzór oferty, umowy i sprawozdania jest toŜsamy z dokumentami dot. procedury 
konkursowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


