
 
 

Sprawę prowadzi: Jagoda Lalka, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, tel. 77 44 66  822 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 
Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 

adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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OST.525.1.2023 

INFORMACJA 

Ocena oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic na realizację zadania 

publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami 

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na 

realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. „Koncertowe spotkanie polsko – czeskie 2023”. 

Zadanie publiczne będzie realizowane w następującym terminie: od 26.01.2023 r. do 28.02.2023 r. 

Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ww. ustawy.  

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

przedmiotowa oferta Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic podlega zamieszczeniu na okres 7 dni  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta  

i Gminy w Krapkowicach. 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od daty 

zamieszczenia oferty można zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: j.lalka@krapkowice.pl lub w formie pisemnej papierowej  

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu  

i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez 

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic”). 

Niniejszym informuję, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ww. oferty, co oznacza możliwość 

niezwłocznego zawarcia umowy na realizację zadania publicznego z Towarzystwem Przyjaciół 

Krapkowic. 

            BURMISTRZ 

/-/ Andrzej Kasiura 
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