Załączniknr l

do uchwaĘ Nr l2l54l2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 25 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

o

naborze kandydatów

na członków komisji

konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020

1.

Zarząd Powiatu w Piszu zaptasza organizacJe pozarządowe oraz podmioty wymienione
w aft. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalnościpożytktl publicznego
i o wolontariacie (t, j. Dz. IJ. 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą
do wskazania przedstawicieli organizaeJl pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust, 3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej
oferty złożonęw otwartym konkursie ofeft na realizację zadań publicznych Powiatu
Piskiego w 2020 r.

ż. W
3.

4.

5,

6.

1.

r.

skład komisji konkursowej mogą wejśćosoby wskazane przęz

organ:'zację

pozarządowe lub podmioty wymienione w art, 3 ust. 3 ustawy nie biorące udziału
w konkursię ofer1.
Wskazane osoby powinny spełniać łącz:nie następujące kryteria:
a) być obywatelami RP
b) korzystać zpełni praw publicznych
Wskazanie osoby następuje poptzęz złożentęwypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia) w terminie do dnia 6 marca 2020 r. włącznie na adres Starostwa
Porviatowego w Piszu,12 -200 Pisz, ul. Warszawska 1 (drogą pocztową lub bezpośrednio
do Biura Obsługi I(lienta Starostwa Powiatowego w Piszu) lub przesłanie podpisanego,
opieczętowanęgo skanu zgłoszenia na aclres e-mailowy: promocja@powiat.pisz.pl.
Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przęz kandydata oraz osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania organizacjtpozarządowej lub podn-riotu wymienionego
lv art. 3 ust. 3 ustau}, zramięnia których podmiot występuje.
Wyboru przedstawi ci e li organi zacji p ozarządowych lub podmi otów wymienionych w art.
3 ust, 3 ustawy dokona Zarząd Powiatu w Piszu w oparciu o złożonę przez nich
formularze uczestnictwa.
Komisja konkursowa może działać bęz udziału osób wskazanych przez organl,zacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jeżeli żadna organizacja
lub podmiot nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, wskazane osoby nie wezmą
udziału w pracach komisji konkursowej lub wskazane osoby podlegają wyłączeniu na
podstawie ustawy,
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