OGŁOSZENIE
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w komisji konkursowej oceniającej
oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadań
publicznych powiatu międzyrzeckiego na rok 2021
Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057..) Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu zaprasza
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie
powiatu międzyrzeckiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej
oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych powiatu międzyrzeckiego w 2021 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1057.) art. 15 ust. 2d w skład komisji konkursowej
wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
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Swoich przdstawicieli organizacje mogą zgłaszać osobiście w Wydziale Edukacji, Spraw
Społeczych i Promocji w pokoju nr 12, telefonicznie pod numerem telefonu 504 247 974
i (95) 742 84 76 oraz elektronicznie na adres e-mail a.gajek@powiat-miedzyrzecki.pl do dnia
22 maja 2021 roku poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez
organizację kandydata. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji
konkursowej.
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może
działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na
podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15. ust. 2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu w drodze uchwały Zarządu.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie
przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie
internetowej starostwa www.powiat-miedzyrzecki.pl. oraz na stronie Biuletynu Informacji
publicznej www.bip.powiat-miedzyrzecki.pl.

