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 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI  

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  

 
 

 

Podstawa 

prawna 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 r.), 

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.). 

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie  

ul. Ks. Czerwionki 39 

Telefon informacyjny: 077 461-11-40  w. 36 

E-mail informacyjny: rso@kolonowskie.pl  

Godziny pracy: poniedziałek od 7.00 do 16.00,  

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00,  

piątek od 7.00 do 14.00 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 

Magdalena Stryczek 

Wymagane 

dokumenty 

 

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami. 

 

 

Wysokość opłaty 

skarbowej 

 

brak 

 

Termin 

składania 

dokumentów 

 

na bieżąco 

 

Termin 

realizacji 

Burmistrz Kolonowskiego Zarządzeniem powołuje Komisję ds. oceny 

wniosku o realizację zadania publicznego. 

Komisja: 

1) dokonuje oceny formalnej wniosku, tj. wstępnej analizy 

poprawności wniosku oraz ustala okoliczności istotne dla możliwości 

realizacji inicjatywy lokalnej, w tym prawne możliwości jej realizacji, 

2) dokonuje oceny merytorycznej wniosku, według kryteriów 

określonych w przedmiotowej uchwale. 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


 

Tryb 

odwoławczy 

 
Uchwała nie przewiduje innego sposobu odwołania, poza tym, że 

Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu 

zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację 

inicjatywy lokalnej, bądź Wnioskodawca nie wywiąże się  

z zadeklarowanego w umowie wkładu własnego (finansowego, 

społecznego, rzeczowego). 

 

 

Uwagi 

 

- 

 

 

Informacje 

dodatkowe 

 

Wniosek o realizację zadania publicznego mogą składać organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003r.  

 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa lub 

podmiot wymieniony w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  umowa zawierana 

jest na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób do 

reprezentowania podmiotu. Oddziały terytorialne, nie posiadające 

osobowości prawnej, realizują zadania na podstawie upoważnienia 

ogólnego wystawionego przez organ uprawniony do reprezentowania 

podmiotu. 

 

Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego na 

formularzu określonym w przepisach w/w ustawy, w terminie 

określonym w Zarządzeniu Burmistrza Kolonowskiego. 

 

Po ostatecznym przyjęciu wniosku do realizacji zadania oraz ustaleniu 

szczegółów współpracy Gmina zawiera umowę  

z Wnioskodawcą o realizację zadania publicznego,  

w której określony jest szczegółowy zakres obowiązków  

i odpowiedzialności. W umowie określony zostanie termin rozliczenia 

przydzielonej dotacji.  

 

Sprawozdanie z realizacji  zadania publicznego należy złożyć na 

druku sprawozdania określonym w ustawie.  

 

 

Wzory wniosków 

 WNIOSEK  ( oferta konkursowa) 
 SPRAWOZDANIE (konkurs) 
 WNIOSEK ( oferta uproszczona) 
 SPRAWOZDANIE (uproszczone) 

 

 

 


