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Zarządzenie Nr 174/2022 

Burmistrza Brzozowa 

z dnia 1 lipca 2022 roku 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022roku, poz. 559 z późn. zm.), art.19 a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 133/2022 

Burmistrza Brzozowa z dnia 6.06.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

obowiązującego przy zlecaniu przez Burmistrza Brzozowa realizacji 

zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe 

granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego 

złożonej dnia 15 czerwca 2022 r. przez Stowarzyszenie: 

-Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa - Zdroju z siedzibą Brzozów 

ul. Bohaterów II Wojny Światowej 15, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000849327, pt.: „Dni Kultury Żydowskiej" 

uznając celowość realizacji zadania i stwierdzając, ze me zgłoszono 

żadnych uwag do oferty, postanawia się zawrzeć umowę na realizację 

zadania publicznego poprzez udzielenie na jego wykonanie dotacji 

w kwocie 3.950 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 

0/100). 



2. Środki finansowe na realizację zadania wskazane w ust. 1 mają 
pokrycie w budżecie gminy Brzozów na rok 2022 (Dział: 921, rozdz.: 
92105 § 2360). 

§2 

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy. 

2. Szczegółowe warunki rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie 
wskazanej w ust. 1. 

§3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Brzozowie, na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Brzozowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Brzozowie. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw 

Społecznych. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 174/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2022 
r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego 
z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz.1057 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego 

złożonej przez organizacje pozarządową, organ wykonawczy samorządu 

terytorialnego, uznając celowość jej realizacji, może zlecić organizacji 

pozarządowej, realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu 

oferty. 

W dniu 15.06.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Brzozowie wpłynęła oferta 

realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: „Dni 

Kultury Żydowskiej", złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo 

Przyjaciół Brzozowa - Zdroju. Oferent spełnił wszystkie przesłanki 

stosowania trybu uproszczonego. 

W oparciu o ww. ustawę oferta zanueszczona została w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Brzozów (zakładka: organizacje 

pozarządowe), na stronie internetowej gminy Brzozów, zakładka: 

ogłoszenia - małe granty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

od dnia 21 - 29 czerwca 2022 r. W wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił 

uwag dotyczących oferty. 

Oferta realizacji zadania publicznego podlegała także ocenie formalnej 

oraz celowości przez komisję powołaną zarządzeniem Nr 152/2022 

Burmistrza Brzozowa z dnia 21 czerwca 2022 r. 



Komisja dokonała oceny realizacji zadania publicznego posługując się 

w tym zakresie Kartą indywidualnej oceny oferty, która stanowi załącznik nr 

3 do regulaminu obowiązującego przy zlecaniu przez Burmistrza 

Brzozowa realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 

1 do Zarządzenia Nr 133/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 6.06.2022 r.). 


