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Przedmiot sprawy

Uzyskać dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Kogo dotyczy?

Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej

Co przygotować?

Przygotuj oryginały lub kopie potwierdzone własnoręcznie przez osoby uprawnione za
zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości) następujących dokumentów:
Kopię aktualnego odpisu z rejestru sądowego lub dekretu kościelnego (odpis musi być
zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został
wydany). W przypadku, gdy odpis z KRS jest starszy niż 3 miesiące, konieczne jest
dołączenie oświadczenia, że przedstawiony dokument jest aktualny;
Aktualną wersję Statutu;
Informację o wcześniejszej działalności podmiotu, tj. sprawozdanie finansowe i
merytoryczne z działalności za rok poprzedni;
Co najmniej dwie rekomendacje dotyczące realizowanego projektu (nie podmiotu
uprawnionego), w tym jedna z samorządu;
Dokument potwierdzający numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego;
Ewentualne pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania podmiotu;
Inne wymienione w treści konkursu dokumenty.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
Druk wniosku znajdziesz na stronie internetowej www.uw.olsztyn.pl w zakładce POLITYKA
SPOŁECZNA – Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi – Konkursy, pod treścią
każdego ogłoszenia.

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokumenty wypełnij zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie oferty nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

W każdym ogłoszeniu podane są terminy składania dokumentów.
Dokumenty możesz :
przesłać na adres:

Gdzie załatwię
sprawę?

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
złożyć osobiście :
w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w Punkcie
Obsługi Klienta, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7.30 -15.30
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. : (89) 523 23 99

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Komisja powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzy złożone oferty a o
wynikach poinformujemy na stronach internetowych zgodnie z terminami podanymi w
ogłoszeniu danego programu na stronie Urzędu w zakładkach: POLITYKA SPOŁECZNA Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi – Konkursy, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce OGŁOSZENIA) oraz na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu.
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Jaki jest czas realizacji?

Po rozpatrzeniu ofert przez Zespół ds. rozpatrywania ofert składanych przez podmioty
uprawnione ubiegające się o dotacje z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wyniki zostaną zamieszczone na stronie tut.
Urzędu w zakładkach: POLITYKA SPOŁECZNA - Współpraca Wojewody z organizacjami
pozarządowymi – Konkursy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce OGŁOSZENIA) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej oferty przesłana zostanie Umowa na realizację
zadania wraz z informacją wskazującą wysokość przyznanej dotacji oraz ewentualnie pozycje
kosztorysu, które nie zostały objęte dofinansowaniem. W powyższym piśmie zostaniesz
poinformowany o konieczności dostarczenia zaktualizowanych załączników w postaci
harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania publicznego. Termin rozpatrzenia ofert
podany jest w ogłoszeniu o konkursie.

Jak się odwołać?

Od decyzji w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest prowadzenie przez organizacje
pozarządową działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie kompletu dokumentów.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Pozytywne rozpatrzenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem całej wnioskowanej
kwoty.
Konkursy ogłaszane są co roku, na dany rok kalendarzowy.
Kompendium wiedzy na temat organizacji pozarządowych znajdziesz na stronie:
www.pozytek.gov.pl

Podstawa prawna

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 930).
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2016 r., poz. 1817 ze zm.)
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