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     O G Ł O S Z E N I E 

 

 

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wspólnie dbamy to czyste 

mury mamy - edycja 2”, którego realizację zaplanowano w terminie od 25.04.2022 r. do 

30.06.2022 r.  

 

  

 W dniu 31 marca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona 

przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Grabiszyńska 89,  

53-503 Wrocław,  Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych. 

 

 Ofertę zamieszcza się na stronach internetowych tut. Urzędu: www.um.walbrzych.pl  

w zakładce Organizacje pozarządowe - Tryb pozakonkursowy z art. 19a oraz 

www.rewitalizacja.walbrzych.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej - Ogłoszenia  

i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Ww. oferta spełnia warunki 

określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. 

 W związku z powyższym uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 

1057 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty. 

 

 Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu (Załącznik nr 2) w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  

w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres 

e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego 

ogłoszenia, tj. do dnia  13 kwietnia 2022 roku. 

 

         Prezydent  

            Miasta Wałbrzycha 

 

             Roman Szełemej  

 

 

 
Załączniki: 

1. Oferta Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu na realizację 

zadania publicznego pn.: „Wspólnie dbamy to czyste mury mamy-edycja 2”. 

2. Formularz uwag. 

 

 

 
Sporz. K.Wojnicka-Inspektor BRP 

tel. 74 64 44 717 

Spr. J.Pichowicz- Kierownik BRP 
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