
IP.525.3.2019 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  

pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec. 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zamieszczam na okres od 2019-09-10 do 2019-09-18 poniższą 

ofertę. 

 

Nr oferty: 

IP.525.3.2019 

 

Termin realizacji zadania: 

od 2019-09-20 do 2019-09-25. 

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

 

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec,  

ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego  

pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  zwanej w dalszej części 

„ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert,  tzw. „Małe Granty”). 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie  

art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.grodziec.pl, www.grodziec.pl oraz na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy w Grodźcu. 

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do dnia 18.09.2019 r.  

do godz. 10.00 osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 11  

lub mailowo na adres: agnieszka.szczecinska@grodziec.pl. 

 

 

Wójt  Gminy Grodziec 

 

 

                  /-/ Mariusz Woźniak 

 

 

http://bip.poznan.pl/bip/gabinet-prezydenta,1040/news/od-2017-03-14-do-2017-03-21,c,8100/od-2017-03-14-do-2017-03-21,103736.html
http://www.bip.grodziec.pl/
http://www.grodziec.pl/
mailto:agnieszka.szczecinska@grodziec.pl


 

 
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 

 

Rodzaj zadania 

publicznego 

 

Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

 

Nazwa i adres 

organizacji 

 

 

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”,  

ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec 

 

 

Tytuł zadania 

publicznego 

 

 

„Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów  

z Gminy Grodziec. 

 

 

Uwagi wraz z 

uzasadnieniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zgłaszającego 

uwagi (imię  

i nazwisko, nazwa 

podmiotu, adres 

korespondencyjny,  

nr tel., e-mail) 

 

 

 

Data wypełnienia 

formularza 

 

 

 

Podpis zgłaszającego 

uwagi 

 

 

 

 


