
UCHWAŁA Nr 919/102/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 8 lutego 2006r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,  z późn. zm.) oraz
Uchwały Nr 209/XXX/05 Rady Powiatu w Sierpcu  z dnia 7 grudnia 2005 r. w spra-
wie uchwalenia  „Programu  współpracy    Powiatu Sierpeckiego z organizacjami
pozarządowymi , osobami prawnymi  i innymi jednostkami organizacyjnymi, któ-
rych cele  statutowe obejmują  prowadzenie działalności  pożytku publicznego, na
2006 rok”, uchwala się co następuje:

§ 1.
Ogłosić  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  w  2006  roku  przez  organizacje
pozarządowe  zadań  publicznych  Powiatu  Sierpeckiego  w  treści  stanowiącej
załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały.

§ 2.
Informację o ogłoszeniu w wersji pełnej zamieścić na stronie internetowej Powiatu
Sierpeckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym     w Sierpcu.

§ 3.
Informację  w wersji  skróconej  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  niniejszej  uchwały
zamieścić w telewizji  kablowej  oraz w prasie lokalnej.

§ 4.
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Oświaty,  Rozwoju  i
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – Przewodniczący       ........................................
2. Witold Lorek – członek             ........................................
3. Marek Lejman – członek                             .......................................
4. Andrzej Gromelski– członek        .......................................
5. Andrzej Twardowski – członek                       ......................................



Załącznik nr 2 do 
Uchwały Zarządu Powiatu 

Nr 919/102/06 z dnia 08.02.2006r.

OGŁOSZENIE
 
 
 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały

Nr 209/XXX/05 Rady Powiatu w Sierpcu  z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie
uchwalenia 

„Programu  współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami po-
zarządowymi , osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjny-
mi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego, na 2006 rok”. 

Zarząd Powiatu w  Sierpcu ogłasza
 

otwarty konkurs ofert
na realizację w 2006 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego

przez organizacje pozarządowe.

Wszystkie zainteresowane podmioty informujemy, że pełny tekst ogłoszenia oraz
formularz oferty, znajduje się na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl

(ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, oraz w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego (Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych ul. Koperni-

ka 9,    tel: 275 91 23).




