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Rozdział VIII    

Sposób realizacji programu 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się: 

1)  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,  

2) z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie małych zleceń, 

3) w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

 

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w trybie małych zleceń 

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwalą Nr 38/172/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. ustalił 

zasady zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  Ustalono tryb postępowania przy ocenie ofert składanych przez 

uprawnione podmioty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 118, ze zm.) oraz podstawowe 

kryteria celowości realizacji zadań o charakterze lokalnym.  

Zasady ogólne trybu małych zleceń wynikające z zapisów ustawy: 

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł, 

2)  oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym, 

3) zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni,  

4) łączna kwota środków przekazywanych dla jednego podmiotu w danym roku 

kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, 

5) wysokość środków przyznanych w trybie małych zleceń nie może przekroczyć 20% 

dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje.  

Podmioty uprawnione do składania ofert składają pisemne oferty realizacji zadania 

publicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu właściwego ministra do spraw 

zabezpieczenia społecznego w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania.  
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  Oferty na realizację zadań w trybie małych zleceń mogą wpływać do Starostwa cały 

rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, iż termin realizacji zadania zawiera się w roku 

budżetowym Powiatu, w którym składana jest oferta.  W ciągu 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia oferty do Kancelarii Ogólnej Starostwa oferta badana jest pod względem 

spełniania wymogów formalnych przez właściwy merytorycznie Wydział zgodnie  

z kwestionariuszem oceny formalnej oferty.  Celowość realizacji zadania publicznego może 

być uznana jedynie w przypadku oferty, która spełnia wymagania formalne. Wydział 

właściwy dla zakresu objętego ofertą dokonuje oceny merytorycznej realizacji zadania 

publicznego zgodnie z kwestionariuszem oceny merytorycznej oferty.  Decyzję w sprawie 

uznania celowości zadania publicznego podejmuje Zarząd zapoznając się z rekomendacją 

właściwego merytorycznie Wydziału, dokonaną w oparciu o kwestionariusz oceny celowości 

oferty. Oferta, którą Zarząd uzna za celową jest zamieszczana wraz ze wszystkimi 

załącznikami na okres 7 dni:  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie 

internetowej Powiatu oraz w siedzibie Starostwa w miejscu przeznaczonym do zamieszczania 

ogłoszeń wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty przez 

zainteresowane osoby i podmioty. Po upływie terminu na publikację oferty oraz terminu na 

wniesienie uwag właściwy merytorycznie Wydział w terminie 7 dni przedstawia Zarządowi 

analizę wniesionych uwag. Zarząd przekazuje organizacji pisemną informację o uznaniu 

celowości bądź braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.  

 

Zasady zlecania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej  

Rada Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr IX/69/15 z dnia 25 czerwca przyjęła „Tryb  

i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej”. 

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy Powiatu Iławskiego z jego 

mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć poprawiających 

warunki życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta. Terenem realizacji inicjatywy 

lokalnej jest powiat iławski. Z inicjatywą lokalną może wystąpić, co najmniej dwóch 

mieszkańców Powiatu Iławskiego, bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.  W ramach inicjatywy 
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lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b. ustawy w zakresie 

należącym do zadań powiatu. 

Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

zgodnie z art. 19e. ustawy, może polegać na: świadczeniu pracy społecznej, świadczeniach 

pieniężnych oraz świadczeniach rzeczowych. Wsparcie Powiatu Iławskiego w ramach 

inicjatywy lokalnej może mieć charakter:  

a) rzeczowy – przekazanie rzeczy (np. użyczenie sprzętu i narzędzi) niezbędnych do 

realizacji inicjatywy lokalnej na czas trwania umowy w zakresie możliwości Powiatu;  

b) organizacyjny – wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie 

informacyjne, w zakresie możliwości Powiatu;  

c) finansowy – bezpośrednie wydatkowanie wkładu finansowego na realizowane zadanie,  

w zakresie możliwości Powiatu.  

Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Powiat 

Iławski nie może przekroczyć 70 % jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma 

świadczeń: pieniężnych, rzeczowych i pracy społecznej). 

W celu rozpoczęcia procedury inicjatywy lokalnej należy złożyć wniosek w Sekretariacie 

Starostwa Powiatowego w Iławie. Wniosek może być złożony w każdym czasie,  

z tym że wnioski złożone  po 15 września mogą być realizowane w następnym roku 

kalendarzowym pod warunkiem zabezpieczenia środków w uchwale budżetowej na rok 

następny. Wniosek należy złożyć nie później niż na 45 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku, wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego  

w Iławie lub powiatowa jednostka organizacyjna wstępnie ocenia wniosek. Wyniki wstępnej 

oceny przedstawiane są Zarządowi Powiatu Iławskiego, który weryfikuje wniosek  

i dokonuje ostatecznej oceny biorąc pod uwagę celowość zadania z punktu widzenia potrzeb 

społeczności lokalnej oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie danego roku. 

Zarząd podejmuje uchwałę o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

albo o odmowie realizacji zadania, wskazując motywy swego rozstrzygnięcia. Uchwała 

powinna zostać podjęta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

O rozstrzygnięciu Zarządu Powiatu Iławskiego zawiadamia się Inicjatora w terminie 7 dni od 

dnia podjęcia uchwały. Inicjatorowi nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia 

Zarządu Powiatu Iławskiego. 
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