
Zarzqdzenie NaB/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia .~ . . .h%.2017r .  

w sprawie nadania Regulaminu rozpatrywania wniosk6w i udzielania dotacji organizacjom 
pozarzqdowym w oparciu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci 
poiytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w zwiqzku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) 
zarzqdzam, co nastgpuje: 

01. 
Nadajq regulamin okreSlajqcy tryb rozpatrywania wnioskdw i udzielania dotacji organizacjom 

pozarzqdowym z pominiqciem otwartego konkursu ofert (mate granty) w trybie art. 19a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
ze zm.), kt6ry stanowi zatqcznik do niniejszego zarzgdzenia. 

§ 2- 
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. 
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zatqcznik 
do Zarzqdzenia Nr %( 812017 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia .U.!.M!~;.% .... 2017r. 

Regulamin okreilajqcy tryb rozpatrywania wniosk6w i udzielania dotacji organizacjom pozarzqdowym 
z pominiqciem otwartego konkursu ofert (mate granty) w trybie art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie 

51. 
Niniejszy regulamin obowiqzuje przy rozpatrywaniu wnioskdw i udzielaniu dotacji na realizacje 
zadarl publicznych z pominiqciem otwartego konkursu ofert (mate granty) w trybie 
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawq. 

§ 2. 
1. 0 przyznanie dotacji mogq ubiegat sie organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy. 
2. Zlecenie realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy moie nastqpit na podstawie oferty ztoionej 

do Urzedu Miasta i Gminy Serock. 
3. WysokoiC irodk6w finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki 

samorzqdu terytorialnego na realizacje zadah, o kt6rych mowa w art.19a ust. 1 ustawy nie moie 
przekroczyt 20 % dotacji planowanych w danym roku budietowym na realizacjq zadari 
publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy. 

4. Organizacja moie ztoiyt oferte na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego. 

5. Zlecit moina wytqcznie realizacjq zadari publicznych o charakterze lokalnym, kt6re 
spetniajq tqcznie nastqpujqce warunki: 
a) wysokoJC finansowania lub dofinansowania zadania publicznego nie moie 

przekroczyt 10.000 zt, 
b) zadanie publiczne ma byt realizowane w okresie nie dtuzszym n i i  90 dni. 

6. tqczna kwota Srodk6w finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarzqdowej tub 
podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust 3 ustawy, nie moie przekroczyt w danym roku 
kalendarzowym kwoty 20.000 zt. 

7. Oferta na realizacje zadania publicznego sktadana jest na druku zgodnym ze wzorem 
0 

okreilonym w zatqczniku nr I do rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spotecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego 
wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. (Dz.U. z 2016 r. poz. 570) oraz musi 
zawierat zatqcznik wymieniony w formularzu ofertowym tj.: w przypadku, gdy oferent nie jest 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit z oryginatem 
kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

§ 3. 
1. W terminie nie dtuiszym ni i  7 dni roboczych od dnia wptywu oferty wtaiciwy Referat Urzedu 

Miasta i Gminy Serockdokonuje oceny formalnej (wz6r karty oceny formalnej stanowi Zatqcznik 
Nr 1 do niniejszego regulaminu) i merytorycznej oferty, a Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
uznaje celowoit realizacji zadania publicznego, lub nie uznaje celowoici realizacji zadania 
publicznego (wzor karty oceny merytorycznej i uznanialnie uznania celowoici realizacji zadania 
stanowi Zatqcznik Nr 2 do niniejszego regulaminu). 

2. Po uznaniu celowoici realizacji zadania publicznego zamieszcza sie oferte na okres 7 dni na 
tablicy ogkszerl urzedu, na stronie internetowej htt~s://www.serock.d/210,or~- 
pozarzadowe.html oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej. 

3. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty kaidy moie zgtosit do niej uwagi w formie 
pisemnej. Formularz uwag stanowi Zatqcznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 














