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Ogłoszenie
o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)
oferty na realizację zadania publicznego
pt. „Stwarzanie możliwości do rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży z terenu Ziemi
Sławieńskiej”.
Wójt Gminy Sławno informuje, że w dniu 7 września 2020 roku do Urzędu Gminy
Sławno wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sławnie Orkiestra Dęta
im. Ziemi Sławieńskiej (ul. Basztowa 15, 76-100 Sławno) na realizację w okresie
od dnia 21 września 2020 r. do dnia 13 grudnia 2020 r. zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Stwarzanie możliwości
do rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży z terenu Ziemi Sławieńskiej”.
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji
zadania publicznego, Wójt Gminy Sławno zamierza zlecić Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sławnie Orkiestrze Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, z pominięciem otwartego konkursu
ofert, realizację zadania publicznego pt. „Stwarzanie możliwości do rozwoju muzycznego
dzieci i młodzieży z terenu Ziemi Sławieńskiej”.
Oferta złożona przez w/w stowarzyszenie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1
pkt 1 i 2 powołanej wcześniej ustawy.
W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)
zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od dnia 8 września 2020 r. do dnia 15
września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – ug.slawno.ibip.pl, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno –
www.gminaslawno.pl.
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty każdemu przysługuje
prawo zgłaszania uwag dotyczących oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Sławnie,
ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pok. 10.
Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy
Sławno zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
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