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Rodzaj usługi: 
 

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych  

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz.1057) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 
2016r. (poz.1300) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

 Roczny Program współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  

Wymagane 
dokumenty: 

Wypełniona oferta RP-2 (druk do pobrania w BOK Urzędu Gminy Kwidzyn, 
pok. nr 1 ( parter) lub na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl  
w zakładce „Załatwianie spraw w Urzędzie”). 
 

Opłaty: 
Nie podlega opłacie  

Termin załatwienia 
sprawy: 

Niezwłocznie, nie dłużej jednak niż do miesiąca.  
 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 (parter); tel. 55 261 41 51 

Miejsce 
załatwienia 
sprawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 27  (II piętro) tel. 55 261 
41 68 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Katarzyna Stremel 

Sposób 
załatwienia 

sprawy: 

Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego: 
1. W trybie otwartego konkursu ofert. 
 Termin składania ofert na zadania pożytku publicznego – 21 dni od daty 

ukazania się ogłoszenia 
 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu – Komisja Konkursowa powołana 

Zarządzeniem Wójta – niezwłocznie 
 Przedłożenie propozycji Komisji Konkursowej podziału dotacji do 

akceptacji Wójta – niezwłocznie 
 Przygotowanie umów na realizację zadania publicznego – niezwłocznie 
2. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 Podjęcie decyzji o realizacji zadania – do 7 dni od daty złożenia oferty 

przez organizację, 
 Umieszczenie oferty na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl, 

www.gminakwidzyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn  
na okres 7 dni, w celu zgłaszania uwag dotyczących oferty, 

 Podpisanie umowy na realizację zadania – niezwłocznie. 
 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 
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Dodatkowe 
informacje: 

Ogłoszenia o konkursach oraz wyniki otwartego konkursu ofert znajdują się 
na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl, www.gminakwidzyn.pl, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. 

 

 

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 
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