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Przedmiot sprawy Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z pomocy 
społecznej

Kogo dotyczy? Organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej

Co przygotować?

Wypełnioną ofertę podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji, złożoną wg 
wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego 
zadania. Do złożonej oferty powinny być dołączone:
1. Aktualny statut prawny organizacji
2. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Ofertę podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji, złożoną wg wzoru 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tego zadania.

Jak wypełnić 
dokumenty?

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i 
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tego zadania.

Ile muszę zapłacić? Brak opłat

Kiedy złożyć 
dokumenty? W ciągu 21 dni od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Gdzie załatwię 
sprawę?

WYDZIAŁ  Polityki Społecznej i Zdrowia
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa
NUMER POKOJU 628, 626, budynek A
NUMER TELEFONU: (41) 342 13 94, (41) 342 15 26
E-MAIL wps28@kielce.uw.gov.pl, czp02@kielce.uw.gov.pl, wps11@kielce.uw.gov.pl

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?
Oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Dla 
organizacji pozarządowych, które poprawnie sporządziły oferty Wojewoda przyzna 
środki pieniężne w formie dotacji.

Jaki jest czas 
realizacji?

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, w terminie 10 dni od upływu 
ostatecznego dnia na wpłynięcie ofert,  dokonują oceny formalnej złożonych ofert, a 
w terminie 21 dni od zakończenia oceny formalnej Komisja Konkursowa dokonuje 
oceny merytorycznej. Od dnia podpisania umowy Wojewoda ma 30 dni na 
przekazanie wnioskodawcy środków finansowych.

Jak się odwołać? Od decyzji Wojewody nie przysługuje tryb odwoławczy.

Informacje 
dodatkowe

Interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie – w Biurze Obsługi Klienta,
Interwencje, opinie oraz sugestie ustne:
a) u pracowników – codziennie w godzinach pracy,
b) u Dyrektora Wydziału – w każdy poniedziałek w godzinach pracy.
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Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 
ze zm.);
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2077 ze zm.);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2055).
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