
Starachowice, dnia 6 grudnia 2022 r. 

PS.524.5.2022 

OGŁOSZENIE 

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert 

na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2023 roku. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327) Starosta Starachowicki zaprasza do zgłaszania, przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, swoich 

reprezentantów na kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert 

na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2023 roku.  

 

Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo kandydata w organizacji lub w podmiocie wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem.  

 

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest powołanie do składu Komisji Konkursowej członków 

reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, 

którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji.  

2. Kandydaci nie mogą reprezentować organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.  

3. Kandydaci nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,  

co do bezstronności.  

4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.  

5. Uczestnictwo w Komisji jest ważne do dnia jej powołania do zatwierdzenia wyników otwartego 

konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Starachowickiego.  

6. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie papierowej, w terminie do dnia 12 grudnia  

2022 r., do godziny 15:00, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,  

w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub przesłać na adres:  

Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach  

ul. dr Władysława Borkowskiego 4  

27 – 200 Starachowice  

z dopiskiem: „Komisja Konkursowa”  

7. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń wybranych zostanie dwóch przedstawicieli ww. podmiotów 
do udziału w pracach przedmiotowej Komisji. O zakwalifikowaniu się do prac Komisji Konkursowej 
decyduje data i godzina złożenia formularza. 
8. Skład Komisji Konkursowej oraz Regulamin określi Uchwała Zarządu Powiatu w Starachowicach.  

 

 STAROSTA 

              Piotr Ambroszczyk        

 


