
Uchwała Nr 1389/60/11 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 5 lipca 2011 r. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku  
z art. 221 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)), art. 4 ust. 1 pkt 4 i 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, 
art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały  
Nr 175/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie 
„Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”, zmienionej uchwałą Nr 3/11 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 r. – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Postanawia się zlecić, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom pozarządowym  
i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, realizację zadań publicznych 
w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, o których mowa  
w załączniku do uchwały. 

2. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań, o których mowa w ust. 1. 
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadań będących 
przedmiotem konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, podmiotom wyłonionym  
w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębną uchwałą Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Krzysztof Strzałkowski 
Wicemarszałek 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 


