
   

          
UCHWAŁA Nr 37/2023 

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 
z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu  

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku  

w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327  
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/252/2022 Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, Zarząd 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W związku z tym, że w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie w BIP, na 
powiatowej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nie wpłynęły  żadne zgłoszenia od 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej, 
Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową w składzie: 

1) Katarzyna Piecho-Rawa – Przewodnicząca Komisji (naczelnik   
                 Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji) 

2) Sylwia Ziobro – Członek Komisji (Starszy inspektor w Wydziale  
                Spraw Obywatelskich i Promocji) 

3) Adrian Osiński – Członek Komisji (Inspektor w Wydziale Spraw  
                Obywatelskich i Promocji) 

 
§ 2. Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych 

w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa w 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

 
 

§ 3. 1. Komisja konkursowa sporządza pisemne protokoły ze swoich posiedzeń. 
2. Protokół z końcowego posiedzenia komisji konkursowej, zawierający 

propozycje rozstrzygnięcia konkursu, jest przedstawiany Zarządowi, który dokonuje 
ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości przyznanej dotacji.  

 



   

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego: 

Starosta: Jan Żychliński  ..........................................  

Wicestarosta: Wojciech Białas  ................................  

Członkowie Zarządu: 

Wiesław Pszczółkowski  ...........................................  

Stanisława Milej-Misztal  ..........................................  

Romuald Reszka  .....................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 


