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Prezydent Miasta Gniezna 

Tomasz Budasz 

                                              Gniezno, 20 grudnia 2018 r. 

 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) na 

realizację zadania publicznego pn.: „Na narty i sanki jadą bałwanki” 

 

W dniu 20 grudnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynęła oferta złożona przez 

Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom w Gnieźnie na realizację zadania 

publicznego  z dziedziny wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Na narty i sanki jadą bałwanki” 

 Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.), Miasto 

Gniezno zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

Oferta złożona przez Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom                      

w Gnieźnie, spełnia warunki określone wart. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

W związku z powyższym, działając zgodnie z art.  19a ust.3 powołanej wyżej ustawy informuję, 

że od 21 grudnia 2018 roku do 28 grudnia 2018 roku do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące 

złożonej oferty. 

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub za 

pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (liczy się data 

wpływu do Urzędu). 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie 

zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji w/w zadania publicznego z Uczniowskim 

Socjoterapeutycznym Klubem Sportowym Rodzice – Dzieciom w Gnieźnie. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta realizacji zadania publicznego 

2. Oświadczenie o ubieganiu się o dotacje w trybie małych grantów 

3. Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych  


