
 
Załącznik  

do uchwały Nr 106/569/2022                                 

Zarządu Powiatu w Parczewie                                   

z dnia 13 stycznia 2022 r.  

 

 

OGŁOSZENIE  

ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE  

 

o naborze na  kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie ofert na wspieranie  realizacji zadań publicznych Powiatu 

Parczewskiego  w 2022 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy 

społecznej. 

1.  Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe zdefiniowane w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r. 

poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na  kandydatów 

na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 

do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej  w 

2022 roku. 

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki: 

1)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 

2)  nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie, 

     3)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności; 

4)  reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub 

z innymi dokumentami 

 

3. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735) dotyczące wyłączenia pracownika. 

4. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem  kryteriów 

określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz sporządzenie protokołu      z pracy 

komisji. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego 

formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej według wzoru będącego 

załącznikiem do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia  

21 stycznia 2022 r. na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie, 21-200 Parczew                      

ul. Warszawska 24 (decyduje data wpływu do Urzędu),  złożenie bezpośrednio w pok. 031 



– Biuro Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 (parter) 

lub przesłanie drogą elektroniczną na adres:oswiata@parczew.pl we wskazanym terminie. 

6. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji pozarządowej zdefiniowanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot 

występuje. 

7. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych zdefiniowanych w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd 

Powiatu w Parczewie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności 

przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

  

 

 


