Informacja o zlożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciól Nowej Siupi

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia informuje, że w dniu 04.10.2021 r. organizacja
pozarządowa działaj ąca pod nazwą Towarzystwo Przyjaciól Nowej Siupi złożyła wniosek o
dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zada ń z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, o światy i wychowania.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki okre ślone w art. 19a ust. 1 pkt. I i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 po źn.zm .) tj. wysoko ść dofinansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie d łuższym niż 90 dni.
Zadanie powy ższe oferent planuje realizowa ć w okresie od 18.10.2021 r. do 15.12.2021 r. a
wysoko ść środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 6.500,00 zł. Zachowane s ą wszelkie
warunki okre ślone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzyma ł w tym roku dotacji
przekraczaj ącej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a tak że art. 19a ust. 7, co oznacza, że
ze środków pozostaj ących w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia nie udzielono
w roku 2021 w trybie art. 19a dotacji wy ższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje
planowane w roku bud żetowym.
Zadanie będzie polegało na wyborze i gratyfikacji najlepszych uczniów ze szkó ł podstawowych
z terenu Gminy Nowa S łupia, osiągaj ących wysokie wyniki nauczania oraz dzia łaj ących na
rzecz lokalnych spo łeczno ści. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis
działań należy uznać jego realizacj ę za celową.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalno ści pożytku
publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia zamierza zleci ć w/w
organizacji pozarządowej realizacj ę zadania publicznego z pomini ęciem otwartego konkursu
ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia to
6.500,00 zł.
Wobec powy ższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia w my śl art. 19a ust. 4 wspomnianej
wcze śniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie
Informacji Publicznej, stronie internetowej Urz ędu oraz na tablicy og łoszeń można zgłaszać
uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: urzad(nowaslupia.p1, faksem 41 317 72 21
lub dostarczy ć na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa
Słupia.
Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia zawrze z oferentem umow ę na realizacj ę zadania publicznego.
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