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Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach 

Data publikacji ogłoszenia: 19-06-2017 r. 

Termin składania dokumentów: 26-06-2017 r.  

znak sprawy: OKS.526.12.2017.SG  

 

Wójt Gminy informuje, że w dniu 09.06.2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod 

nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach, złożyła wniosek o dofinansowanie 

realizacji zadania publicznego rodzaj: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego z zakresu: „Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, 

organizowanie rocznic, świąt, jubileuszy, wystaw, druk publikacji i folderów promujących te 

zadania” pt. ”Jubileusz organizacji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Karczmiskach”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

  

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie 

przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 10.08.2017 do 09.10.2017 r.  

a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4 500,00 zł.  

  

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gm. Karczmiska 

oraz dotyczy jego mieszkańców i zaproszonych gości. Biorąc pod uwagę zarówno grupę 

adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie  

z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie Gmina Karczmiska zamierza zlecić OSP Karczmiska realizację w/w zadania 

publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

  

Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy Wójt Gminy Karczmiska informuje, 

że do dnia 26.06.2017 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi należy składać w formie pisemnej na Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska, 

Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska lub drogą elektroniczną, na adres 

e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl   

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy 

Karczmiska niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z OSP 

Karczmiska. 

Wójt Gminy 

 

(-) Janusz Goliszek 
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