
                                                                                                      Baranowo, 2022-09-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                       OGŁOSZENIE 
               DOTYCZĄCE  REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO  W 2022 R. 
                                  W ZAKRESIE:   POMOCY SPOŁECZNEJ 
                      Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
 
Rozdział I. Rodzaj i forma  zadania oraz wysokość środków publicznych 
                  przeznaczonych na jego realizację 
1.Rodzaj zadania: 
   Działalność  wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  
2.Forma realizacji zadania:  
    Powierzenie  realizacji zadania publicznego  
3. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania  – 
    3.702,00  zł 
Rozdział II. Zasady przyznawania dotacji. 

1. Powierzenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje 
zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022,poz. 1327 z późn.zm.) 

2. Wójt Gminy Baranowo uznając celowość realizacji zadania publicznego 
pn. „ Poprawienie wizerunku Stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Gminie Baranowo”,  określonego w ofercie 
złożonej w dniu 29 września 2022 r. przez Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych  w Gminie Baranowo,  informuje, że zadanie 
publiczne będzie realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
W/w oferta  spełnia warunki, o których mowa w art. 19a ustawy, o której 
mowa w pkt 1. 
Złożona przez Stowarzyszenie oferta stanowi załącznik do niniejszego 
ogłoszenia. 

3. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty  na  tablicy ogłoszeń 
Urzędu, na  stronie internetowej gminy oraz na  BIP  tj. do                          
07 października  2022 r.  w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530)   można 
zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: Urząd Gminy w Baranowie, 
Rynek 7, 06-320 Baranowo, pok. Nr 19 -  na formularzu zgłoszenia uwag, 
który załącza się do niniejszego ogłoszenia.  

4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia oraz 
po rozpatrzeniu uwag  Wójt  Gminy  zawrze umowę ze Stowarzyszeniem 
o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

5. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.  
Rozdział III. Termin i warunki realizacji zadania. 
1.Termin realizacji zadania: od 15.10. 2022 r. do  30.11 2022 r.  
2.Warunki realizacji zadania: 
   1) zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie 



       z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, 
    2) odbiorcami zadania powinni być  członkowie  Stowarzyszenia na Rzecz 
         Osób Niepełnosprawnych w Gminie Baranowo, 
    3) organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji                                                                             

dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana 
dotacja, 

    4) po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć 
sprawozdanie z wykonania zadania. 

Rozdział IV. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej 
w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi 
kosztami z uwzględnieniem wysokości przyznanych dotacji 

1. Rok 2020 –  zrealizowano  1 zadanie w powyższym zakresie przez Koło 
Gospodyń Wiejskich  w Ziomku  w kwocie  2.684,00 zł, przyznano dotację                  
w kwocie- 2.684,00 zł   

2. Rok 2021 – nie realizowano zadań w powyższym zakresie. 
 

Wójt 
Henryk Toryfter 

 
Zał.:  Oferta realizacji zadania 

                Formularz zgłoszenia uwag 
 

 







 

 

                                     FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG 

dotyczących   oferty  realizacji zadania publicznego złożonej dnia 29.09.2022 r. 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Baranowo  
pn. „ Poprawienie wizerunku Stowarzyszenia na  rzecz osób 
niepełnosprawnych w Gminie Baranowo” 

Termin zgłaszania  uwag: od 30.09.2022 r. do 07.10.2022 

                               Pełna nazwa  wnoszącego opinię: 

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

......................................................................................................................................

Treść uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Baranowo, dnia ……………………….           

                                                                           …………………………………………. 
               ( podpis)  


