
KARTA USŁUGI 

Działalność pożytku publicznego i wolontariat 

Oferty poza konkursem (tzw. Małe Granty) 

 

Urząd Gminy w Siennicy 

ul. Mińska 33 

05-332 Siennica 

Data zatwierdzenia karty: 

14 września 2022 r. 

Data aktualizacji karty: 

14 września 2022 r. 

Dane do kontaktu z Urzędem: 

tel.: 25 757 20 20 | faks: 25 757 20 95 

email: gmina@ugsiennica.pl 

www.ugsiennica.pl | www.bip.ugsiennica.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: 

Poniedziałek: 8:00 – 17:00 | Wtorek - Czwartek: 8:00 – 16:00 | Piątek: 8:00 – 15:00 

Godziny otwarcia Kasy Urzędu: 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 14:00  

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

1)  Oferta wg wzoru z Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 

dnia 24 października 2018 r. ( poz. 2055), dostępne na www.ugsiennica.pl w zakładce 

„Organizacje pozarządowe” 

  

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Ofertę można złożyć osobiście,   w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres 

Urzędu Gminy.  

Osoby do kontaktu: 

Małgorzata Kobza  - Inspektor ds. organizacji pozarządowych 

 tel. 25 757 20 20  w. 23, 

 

http://www.ugsiennica.pl/


Czy usługa wymaga opłaty? Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę? 

Usługa nie wymaga opłaty skarbowej. 

Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

   Zgodnie z art. 19a  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j.) 

-  w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, jest ona zamieszczana na okres 

7 dni w BIP, w siedzibie Urządu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.na zamieszczenie 

oferty, 

- 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi do oferty, 

- zawarcie umowy – bez zbędnej zwłoki 

W jaki sposób można odebrać dokument? 

 Osobiście -  po podpisaniu umowy  przez uprawnionego przedstawiciela organizacji  

W jaki sposób można się odwołać? 

 Nie dotyczy. 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy - do pobrania 

Wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

Siennicy lub u pracownika odpowiedzialnego za sprawy organizacji pozarządowych. 

https://www.bip.ugsiennica.pl/  

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

 Prawo złożenia wniosku przysługuje podmiotom, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.2022.1327.tj) 

2)  Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 

dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2055). 

 

 

 

 

https://www.bip.ugsiennica.pl/


3)   Uchwała nr XXXVIII.007.319.2021r. Rady Gminy w Siennicy w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  

Kartę usługi opracował/a: 

Inspektor ds. organizacji pozarządowych  

Małgorzata Kobza 

Kartę usługi zatwierdził: 

Kierownik Referatu Organizacyjnego   

Ksenia Wąsowska 

 


