
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 136.2015 
Zarządu Powiatu w GiŜycku 
z dnia 16 listopada 2015 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz 
pkt XIV załącznika do uchwały nr XIII.82.2015 Rady Powiatu w GiŜycku z dnia 
29 października  2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy 
Powiatu GiŜyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku Publicznego na lata 2016 – 2018”  
Zarząd Powiatu w GiŜycku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji 
konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwa rtych konkursach ofert 
na realizacj ę zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarz ądowemu w latach 
2016 – 2018. 
 
1. Komisja konkursowa będzie zajmowała się opiniowaniem ofert składanych 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w odpowiedzi na otwarte 
konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Powiatu w GiŜycku na podstawie 
w/w ustawy. 

2. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą wskazać wyłącznie 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na 
terenie bądź na rzecz Powiatu GiŜyckiego. 

3. Zgłoszenia kandydatów naleŜy dokonać na druku „Formularza zgłoszenia” 
(podpisanego przez kandydata oraz przez osoby upowaŜnione do reprezentacji 
organizacji zgłaszającej) i złoŜyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego 
w GiŜycku (parter, pokój nr 13), w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji 
konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 
14, 11-500 GiŜycko. 

4. Termin zgłaszania kandydatów  na członków komisji konkursowych w latach 
2016 – 2018 upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.   

5. Po przeprowadzeniu naboru kandydatów, Zarząd Powiatu powoła pełny skład 
komisji konkursowej składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i przedstawicieli Zarządu Powiatu.  

6. Skład członków komisji, w tym przewodniczącego, do poszczególnych 
konkursów będzie wskazywał kaŜdorazowo Starosta GiŜycki biorąc pod uwagę 
ich merytoryczne przygotowanie.  

7. Komisja konkursowa działa w składzie minimum 2 przedstawicieli Zarządu 
Powiatu i 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród osób 
powołanych do składu komisji uchwałą Zarządu Powiatu.  

8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

9. Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych 
umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej Powiatu GiŜyckiego. 

  
Wacław StraŜewicz 

/-/ 
Starosta GiŜycki 


