
ON.0022.863.2022 

 

Uchwała Nr 863/2022 

Zarządu Powiatu w Ostrołęce 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/355//2018 Rady Powiatu  

w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 8301) – 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Powołuje się Komisję Oceniającą, do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  

do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego, zwaną dalej 

Komisją, w składzie: 

1) Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta, 

2) Stanisław Lipka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

3) Aldona Kuciej – Skarbnik Powiatu, 

4) Katarzyna Grodzka - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, 

5) Justyna Żerańska - Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju, Sekretarz  

6) Natalia Bogdanowska - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

7) Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa. 

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

Komisji. 

3.   Sekretarz Komisji  prowadzi dokumentację postępowania konkursowego. 

§ 2. 

1. Komisja opiniuje wnioski na realizację zadań publicznych, które zostaną wsparte dotacją 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz w uchwale Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia  

20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego oraz ogłoszenia naboru wniosków  

o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego. 

2. Prace Komisji trwają do dnia przedstawienia Radzie Powiatu w Ostrołęce listy wniosków 

rekomendowanych do wsparcia. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


