
Uchwała nr 61/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 10 kwietnia 2020 roku 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego powiatu ciechanowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego na rok 2020 pn. „Kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju 

kultury regionalnej, podtrzymanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym 

promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez 

organizację warsztatów, konferencji i konkursów.” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz.511 ze zm.) oraz art. 18 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku  w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku poz. 491 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

z 2020 roku poz. 566) uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

powiatu ciechanowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego na rok 2020 pn. „Kultywowanie tradycji i wspieranie 

rozwoju kultury regionalnej, podtrzymanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w 

tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez 

organizację warsztatów, konferencji i konkursów” ogłoszony Uchwałą nr 34/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2020 roku. 

2. Podstawą unieważnienia, o którym mowa w § 1 jest wprowadzony Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan 

epidemii. 

 

§ 2 

Uchwałę publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej 

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

3. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

 



 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

  

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski   

/-/ Stanisław Kęsik -  Wicestarosta                            

/-/ Wojciech Rykowski   - Członek Zarządu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


