
Zarządzenie nr 86/VIII/2021 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 21 maja 2021 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w 

Otwartym Konkursie Ofert na realizację II zadania publicznego w 2021 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a oraz ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 

poz. 1057 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, 

stanowiącego załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021 przyjętego uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 

293/XXXVII/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert na realizację zadania publicznego  

w 2021 r.  

Zadanie II - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

oraz działalności na rzecz osób starszych obejmujące: 

 upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach 

artystycznych, 

 wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa 

kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej, 

 wspieranie publikacji o tematyce lokalnej, 

 edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości 

Miasta, 

 edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki 

przestrzeni publicznej, 

 działania propagujące ideę Miasta Ogrodu, 

 wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze, 

 wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych, 

 wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe, 

 organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, 

historię i dziedzictwo kulturowe w Milanówku, 

 organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz 

promujących wyroby lokalnych artystów, rzemieślników i 

rękodzielników. 

§ 2 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 



1. Aneta Majak – przewodniczący komisji, 

2. Edyta Brudzewska – wiceprzewodnicząca, 

3. Katarzyna Stelmach – członek, 

4. Magdalena Zalipska – członek. 

§ 3 

Komisja działać będzie na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, 

stanowiącego załącznik do „Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021” przyjętego uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 

293/XXXVII/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/--/ 

Piotr Remiszewski 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 


