
Uchwała Nr 136/390/2022/ZK 
Zarządu Powiatu w Wałczu 
z dnia 14 lipca  2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Wałeckiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Na podstawie art. 32 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) w związku z § 8 ust. 3 i § 12 załącznika do uchwały Nr 
XXXII/230/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie „Programu 
współpracy Powiatu Wałeckiego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. Urz. Woj. Zachpomor.  
z 2021 r. poz. 5901) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)  - 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Wałeckiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 
2. W skład Komisji konkursowej powołuje się: 

1) Jolantę Wegner – Wicestarostę Wałeckiego; 
2) Wojciecha Pastuszaka – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki; 
3) Piotra Suchojada – Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu. 

3. Na przewodniczącego Komisji konkursowej wyznacza się Jolantę Wegner. 

§ 3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Wałczu, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz na 
stronie internetowej Powiatu Wałeckiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Wałeckiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

1. Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz  ………………………………… 

2. Wicestarosta Wałecki – Jolanta Wegner  …………………………………. 

3. Członek Zarządu– Jan Grudziński   …………………………………. 


