OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert
w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego
przewidzianych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 L, poz. 688 z późno zm.) a także „Rocznego
programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”
Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do
oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2020 r.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Starosta Powiatu Radziejowskiego, uwzględniając rodzaj
zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli
organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej z wyłączeniem
osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
- być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 L, poz. 688
z późno zm.);
- nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
- nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.
Zadaniami Komisji konkursowej będzie:
- ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;
- sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;
- rekomendowanie Zarządowi Powiatu zaopiniowanych ofert wraz z propozycją podziału
środków pomiędzy oferentami na podstawie oceny ofert.
Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 10 lutego 2020 r. drogą elektroniczną
na adres: promocja@radziejow.pl , powiat@radziejow.pl lub pocztą na adres: Starostwo
Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. Zgłoszenia można składać
także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na formularzu stanowiących załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.

