
ZARZĄDZENIE NR 352/2021 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie określenia trybu przyznania dotacji na postawie art. 19a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych ze środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza, co następuje:

§1
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie Miasto Maków Mazowiecki może zlecić na wniosek organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wynikających z art. 3 ust. 3 ustawy realizację zadania publicznego 
z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie 
tzw. małego grantu.

§2
Organizacje ubiegające się o dotację w trybie małego grantu winny złożyć ofertę dotyczącą 
realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 1 do Rozporządzenie 
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

§3
Oferta jest składana co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. 
Oferty złożone bez zachowania terminu nie są rozpatrywane.

§4
Oferta organizacji ubiegająca się o dotację w trybie małego grantu musi spełniać łącznie 
następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finasowania zadania publicznego nie przekracza 6 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym, nie może 

przekroczyć roku budżetowego;
4) ściśle należy określić granice rozpoczęcia i zakończenia zadania;
5) dofinansowanie lub finansowanie mogą być jedynie na zadanie publiczne, określone 

w obowiązującym programie współpracy na dany rok kalendarzowy;
6) w przypadku braku środków finansowych w budżecie na realizację zadania w trybie 

małych grantów Burmistrz informuje i tym fakcie organizację, która złożyła ofertę 
w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego 
w Makowie Mazowieckim.

§5
1. Oferty przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim do 

dnia 07.06.2021 r;
2. W terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od dnia wypłynięcia oferty do Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim dokonana jest ocena formalna oferty.



3. Oferty które nie spełniają warunków formalnych nie są rozpatrywane.

§6
1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, po uznaniu celowości 

realizacji zadania ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na stronie ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mąko wie Mazowieckim;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

2. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj do 18.06.2021 r, każdy może zgłosić uwagi 
dotyczące oferty.

§7
Po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz po rozpatrzeniu uwag, uznaniu celowości 
realizacji zadania zawiera się niezwłocznie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub 
o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


