
Uchwała Nr 620/345/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 kwietnia  2014 r. 

  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 4 ust. 1 pkt 17,  

art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.
1)

), w związku z uchwałą Nr 182/13 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy 

Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2014 rok”, zmienionej uchwałą Nr 31/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

7 kwietnia 2014 r. – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w Województwie Mazowieckim zadań  

z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku, w celu wykonania zadań publicznych 

wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację 

zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na podstawie odrębnych uchwał. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                        z up. Marszałka Województwa  

 

 

                 Leszek Ruszczyk 

                              Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, 

Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223.  


