
ON.0022.552.2021 

 

 

Uchwała Nr 552/2021 

Zarządu Powiatu w Ostrołęce 

z dnia 3 marca 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku 

zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego 

z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

920) oraz „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 

2020 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce 

z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z 

organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”– uchwala się, co następuje  

 

§ 1. 

1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, do opiniowania ofert na 

realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2021 roku w dziedzinie kultury  

i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej w składzie: 

1) Aldona Kuciej – Skarbnik Powiatu, 

2) Katarzyna Grodzka - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, 

3) Justyna Żerańska – przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju,  

4) Ewa Bakuła - przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju, sekretarz Komisji, 

5) Tomasz Kania - przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju 

6) Jacek Mulawka – przedstawiciel Klubu Sportowego „ORZ” Goworowo, 

7) Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta, doradca, 

8) Antoni Mulawka – członek Zarządu Powiatu, doradca, 

9) Waldemar Pędzich – członek Zarządu Powiatu, doradca, 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wybierany w drodze głosowania przez członków 

Komisji, 

3.   Sekretarz Komisji  prowadzi dokumentację postępowania konkursowego. 

 

§ 2. 

1. Komisja opiniuje i rekomenduje Zarządowi Powiatu w Ostrołęce oferty na realizację zadań 

publicznych, które zostaną wsparte dotacją na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie i Programie współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok oraz zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Nr 

528/2021 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z 

zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale 

Nr 529/2021 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z 

zakresu kultury fizycznej. 

2. Zasady działania Komisji określa Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  



3. Prace Komisji trwają do dnia przedstawienia Zarządowi Powiatu w Ostrołęce listy ofert 

rekomendowanych do wsparcia. 

                                                                          

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Promocji i Rozwoju.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


