
Załącznik nr l do uchwały Nr 23/128/2022
Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r.

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku
2022.

Zarząd Powiatu w Piszu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. 2020 r. póz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą do wskazania osób na członków komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r.

Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem osób wskazanych przez organizacje
lub podmioty biorące udział w konkursie ofert.

Zgłoszenie kandydata na członka komisji
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowane
wskazaniem osób na członów komisji konkursowej proszone są o wypełnienie stosownego
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w tenninie do dnia 14 marca 2022 roku.
Zgłoszenie (podpisane przez kandydata oraz osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu zgłaszającego) należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Piszu,
12 - 200 Pisz, ul. Warszawska l (drogą pocztową lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta
Starostwa Powiatowego w Piszu) lub przesłać e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych nie więcej niż dwóch przedstawicieli
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Wybór odbędzie
się w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac
w charakterze członka komisji konkursowej.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia
pracownika.

Komisja konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Piszu.
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