
 

 

ON.0022.538.2021 

 

Uchwała Nr 538/2021 

Zarządu Powiatu w Ostrołęce 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w 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. 32. ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) i art. 15 ust. 2d ustawy  

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

r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 

5 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami 

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

 

§ 1. 

 

1. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza nabór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 

opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego  

z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 2. 

 

1. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, biorące 

udział w konkursie. 

2. Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji upływa w dniu 17 lutego 2021 roku. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz przyjętym Programem współpracy Powiatu Ostrołęckiego  

z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok do kompetencji Zarządu Powiatu należy 

powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych powiatu 

ostrołęckiego. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele zarządu, komórek 

organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu, odpowiedzialnych za 

realizację zadań z obszaru Programu, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.  

W pracach Komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy. 

Zgodnie z przytoczonymi regulacjami, w celu wyłonienia członków Komisji 

Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu ogłasza 

nabór kandydatów. Stosowana uchwała Zarządu Powiatu opublikowana zostanie w BIP oraz 

na stronie internetowej powiatu. W bieżącym roku zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 

do 17 lutego br. na formularzu zgłoszeniowym. 


