
Ogłoszenie 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert 

w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego 

przewidzianych w 2021 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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) a także „ Rocznego 

programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3. ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021” Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza nabór kandydatów na 

członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań na 2021 r.  

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Starosta Powiatu Radziejowskiego, uwzględniając 

rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do składu komisji konkursowej 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji 

konkursowej. Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji konkursowej może dokonać 

organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową w obszarze kultury 

fizycznej, sporu i turystyki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgłoszenie 

kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy. Podmiot 

dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym 

obszarze.  

 

Zadaniami Komisji konkursowej będzie: 

1. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym; 

2. Sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;      

3. Rekomendowanie Zarządowi Powiatu zaopiniowanych ofert wraz z propozycją 

podziału środków pomiędzy oferentami na podstawie oceny ofert.  

 

 Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny. 

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 19 marca 2021 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.    

 

 

                        Jarosław Kołtuniak  
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