
Zarządzenie Nr 66/2005 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 22 grudnia 2005 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budŜetu Gminy Polska Cerekiew 
 
 
 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.  

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 )  .  zarządza się co następuje: 

 

§  1 
 

 
Przyjmuje się Regulamin przyznawania dotacji z budŜetu Gminy Polska Cerekiew stanowiący 
załącznik  do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§  2 
 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Wójt Gminy 
Krystyna Helbin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Zarządzenia nr 66/2005  
Wójta Gminy z dnia 22.12.2005r. 

 
 
 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDśETU  

GMINY POLSKA CEREKIEW 
 
 
 
 
Postanowienie ogólne 
 

§ 1 
 
Regulamin przyznawania dotacji określa zasady przyznawania dotacji z budŜetu Gminy 
Polska Cerekiew na realizację zadań zawartych w Programie Współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego. 

 
§  2 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 
Ilekroć w karcie jest mowa o : 
 
1/ ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku    
    publicznego i o wolontariacie /Dz.. Nr 96,poz.873 z późn. zmianami/ , 
2/ dotacji – naleŜy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  
    r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn.. zm./ 
oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 
15,poz.148, z późn. zm./ 
3/ organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których  
    mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o    
    wolontariacie /Dz.. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami/ , 
4/ Komisji Oceniającej – naleŜy przez to rozumieć Komisję , o której mowa w Karcie 
współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
5/ Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Polska Cerekiew, 
6/ Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Polska Cerekiew. 
 

§  3 
 
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie oferty w terminie zawartym w 
ogłoszeniu o konkursie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 



2. ZłoŜona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. /Dz. U. z 2003 r. Nr 193, 
poz.1891/. 
3. ZłoŜenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
4. Odrzuceniu ulegają oferty na drukach : 
- złoŜone na drukach innych niŜ jest wymagane, 
- nie spełniające wymogów formalnych, 
- złoŜone po terminie, 
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej się 

ofertę, 
- złoŜone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, 
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu o 

konkursie. 
 

§  4 
 
1. ZłoŜone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez Koordynatora do spraw 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
2. W czasie określonym w ogłoszeniu, oferty opiniowane są przez Komisję Oceniającą. 
 
3. Komisja w oparciu o Kartę Oceny Oferty stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, uwzględnia w ocenie oferty : 
- zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w 

ogłoszeniu konkursu, 
- jakość przygotowania projektu, zrozumiały , przejrzysty i kompletny opis działań, 

realistyczny i efektywny budŜet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania, realne 
i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty, 

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 
- budŜet zadania i rzetelność przedłoŜonego planu  rzeczowo-finansowego oraz zasadność 

wydatkowania środków, 
- dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Polska Cerekiew, 
- posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, 
- cel oraz rodzaj działań podejmowanych przy realizacji zadania oraz ilość osób 

korzystających z jego efektów. 
 
4. Decyzję o wyborze oferty i o wysokości  dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie 

zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej. 
 
5. Protokół z posiedzenia komisji przedkładany jest Wójtowi Gminy. 
 
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje 

umowa pomiędzy Gminą Polska Cerekiew a oferentami wybranymi w wyniku 
przeprowadzenia konkursu ofert. 

 



7. KaŜdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji wyboru lub odrzuceniu 
oferty oraz jeśli dotacja została przyznana, o wysokości przyznanych środków. Decyzje 
odmowne doręczane będą z uzasadnieniem. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 
urzędu gminy , na stronie internetowej urzędu – www.polskacerekiew.pl oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
§  5 

 
1. Organizacje zobowiązane są do złoŜenia sprawozdania z wykonania zadania w 

nieprzekraczalnym terminie do 30 dni po zakończeniu zadania.  
 
2. Sprawozdanie naleŜy złoŜyć u Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 
 
3. NiezłoŜenie sprawozdania w wyŜej wymienionym terminie jest równoznaczne z 

niewłaściwym wykorzystaniem dotacji i rodzi obowiązek zwrotu dotacji wraz z 
naleŜnymi odsetkami. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza 
prawo otrzymania dotacji przez kolejne 2 lata.  

 
4. Organizacja, która złoŜyła nieprawidłowo wypełnione sprawozdanie otrzyma pismo 

wzywające do ustosunkowania się do wskazanych nieścisłości w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni. Przekroczenie tego terminu będzie równoznaczne z niezłoŜeniem 
sprawozdania co dla organizacji oznacza zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz niemoŜność 
starania się o dotację przez kolejne dwa lata. 

 
§  6 

 
1. Organizacje zobowiązani są do zamieszczenia na swoich materiałach informacji o 
finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Polska Cerekiew. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1do Regulaminu 
 
 

KARTA OCENY OFERTY 
na realizację zadań Gminy Polska Cerekiew w formie powierzenia  

lub wsparcia wykonania zadania. 
 
 
 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
1. Nazwa oferenta 

 
 

 

2. Adres oferenta 
 
 

 

3. Nazwa oferowanego zadania 
 
 
 
 

 

4. Wnioskowana kwota dotacji 
 

 

5. Termin 
składania 
ofert 

Data złoŜenia 
oferty 

  

 
 
 
II. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ TAK NIE 
1.  Oferta jest złoŜona przez kwalifikującego się oferenta   
2. Oferta została złoŜona terminowo i w odpowiednim miejscu   
3. Oferta jest złoŜona na właściwym druku, jest kompletna i posiada 

wszystkie wymagania 
  

Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej   
 
 
 
 

.................................................... 
podpis koordynatora ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 
 
 
UWAGA ! 
1. Oferta spełniająca wszystkie kryteria oceny formalnej poddawana jest ocenie merytorycznej 
2. Oferta nie spełniające wszystkich kryteriów formalnych nie jest dalej rozpatrywana 
 



 

III. UDZIAŁ ORGANIZACJI W KONKURSACH NA DOTACJE W R OKU 
POPRZEDNIM 
 
Lp. Konkurs Kwota 

wnioskowana 
Kwota 
przyznana 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

IV. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 
 

OCENA 
POZYTYWNA 

OCENA 
NEGATYWNA  

1.  Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi 
działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert 

  

2. Jakość przygotowania projektu, zrozumiały, przejrzysty i kompletny 
opis działań, realistyczny i efektywny budŜet, dobrze przemyślany i 
przekonujący plan działania, realne i niezaleŜne produkty, rezultaty i 
spodziewane efekty /efektywność projektu tzn  określenie stosunku 
uzyskanego  efektu do nakładu środków i wkładu pracy/ 

  

3.  Doświadczenie w realizacji podobnych zadań   
4. Dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Polska Cerekiew   
5. BudŜet zadania i rzetelność przedłoŜonego planu rzeczowo-

finansowego oraz zasadność wydatkowania środków 
  

6. Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe   
7. Cel, rodzaj działań podejmowanych przy realizacji zadania oraz 

ilość osób korzystających z jego efektów 
  

 
 
V. UWAGI KOMISJI : 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
VI. ROZSTRZYGNI ĘCIE : 
 
Komisja postanowiła zaopiniować pozytywnie/ negatywnie  przyznanie dotacji z budŜetu 
Gminy Polska Cerekiew w wysokości ............................. zł 
 

Podpisy Komisji 
...............................................................                               ......................................................... 
...............................................................                               ......................................................... 
...............................................................                               ......................................................... 
...............................................................                               ......................................................... 
...............................................................                               ......................................................... 
..............................................................                                ......................................................... 
...............................................................                               ......................................................... 
...............................................................                               ......................................................... 


