
Chmielno, 15.03.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ogłasza 

możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. 

„Biała Sobota – bezpłatne USG piersi oraz badania prenatalne dla mieszkanek Gminy 

Chmielno”.  

W dniu 9 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Chmielno wpłynęła oferta złożona przez Fundację 

Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, ul. Starowiejska 50, 80-534 Gdańsk na realizację zadania 

publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

295 i 567).   

Ofertę zamieszcza się:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,  

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielno, 

3) na stronie internetowej Gminy Chmielno: www.chmielno.pl  

Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie  

w terminie do dnia 22.03.2021 r., godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu). Uwagi 

należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden z następujących 

sposobów: 

1) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,  

83-333 Chmielno, 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ngo@chmielno.pl, 

3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,  

83-333 Chmielno.    

 
  
 

                                                                                                                                            Wójt Gminy 

                                                                                                                                 Michał Melibruda 

 

 

 

 

 

mailto:ngo@chmielno.pl


Załącznik do Ogłoszenia  

z dnia 15.03.2021 r. 
 
 
 

………………………………………. 
imię i nazwisko/nazwa podmiotu 

 

………………………………………. 
adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

……………………………………….. 
telefon, e-mail 

 

 

 

 

FORMULARZ UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY                        

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 

1. Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057) zgłaszam do oferty: 

 

 

2. Nazwa i adres organizacji:  

 

 

 

3. Tytuł zadania publicznego:  

 

 

 

4. Uwagi wraz z uzasadnieniem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miejscowość i data: 

 

 

 

2. Podpis zgłaszającego uwagi: 

 


