
Uchwala Nr 	 g/2019 

Zarz4du Powiatu w Pultusku 

z dnia  '61  Leco--  2019 r. 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej na realizacjc zadania publicznego w 2019 r. 

oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

Na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz §5 pkt 4 Programu wspolpracy 

Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 

o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku 

• publicznego i o wolontariacie na rok 2019 stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr 11/20/2018 Rady 

Powiatu w Puhusku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspOlpracy 

Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 

o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci poZytku 

publicznego i o wolontariacie" na rok 2019. 

§ 1.  

Powoluje sic Komisje Konkursowq w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje 

zadania publicznego w formie powierzenia przez Powiat Puttuski organizacjom pozarzqdowym 

oraz podmiotom, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno§ci po2ytku publicznego 

i o wolontariacie w skladzie: 

1) Anna Makowka — Przewodniczqca — Dyrektor Wydzialu Rozwoju i Promocji; 

• 	2) Robert Dynak — czlonek — Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego; 

3) Zbigniew Matusiak — czlonek — Inspektor ds. zarzqdzania kryzysowego, bezpieczenstwa 

publicznego i nadzoru nad stowarzyszeniami. 

§ 2.  

1. Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji w 2019 r. zadania publicznego powiatu pultuskiego 

z zakresu podtrzymania tradycji narodowej, pielcgnowania polskoki oraz rozwoju §wiadomoki 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

2. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert, a nastcpnie przedstawi Zarzqdowi Powiatu wyniki 

pracy z propozycjq wyboru oferty. 

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi zalqcznik do uchwaly. 



§ 3.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starogcie Pultuskiemu. 

§ 4.  

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Zarzadu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Emilia Agata Gasecka 

5. Zbigniew KsicZyk 
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