
ZARZĄD POWIATU LEŻAJSKIEGO         Leżajsk, 27 sierpnia 2021 r. 

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk  

 

OGŁOSZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA 

WSPARCIE W 2021 R. ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POWIATU LEŻAJSKIEGO NA 

RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Zarząd Powiatu Leżajskiego na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza 

do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami na członków komisji konkursowej do oceny ofert na 

wsparcie w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności Powiatu Leżajskiego na rzecz osób 

niepełnosprawnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział jej członkom nie będzie 

przysługiwać zwrot kosztów podróży.  

2. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej 

jednak niż do dnia 8 października 2021 r.  

3. Wymagania stawiane kandydatom:  

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy 

spełniają łącznie następujące kryteria:  

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

b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,  

c) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub 

realizację, rozliczania zadań publicznych,  

d) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie  

z zapisami statutu lub innymi dokumentami.  

4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać do dnia 8 września 2021 r. zgodnie z formularzem 

zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy do 

udziału w komisji konkursowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:  

a) pisemnie na adres:  

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk  

b) faxem: 17 240 45 00  



c) e-mailem: powiat@starostwo.lezajsk.pl  

5. Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Leżajskiego dokona wyboru przedstawicieli ww. podmiotów 

do Komisji, spełniających określone w ogłoszeniu kryteria ze szczególnym uwzględnieniem 

doświadczenia w zakresie składania ofert na zadania publiczne oraz ich realizację.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Leżajsku, tel. 17 242 82 58.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
(-) 

mgr inż. Marek Śliż 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


		2021-08-27T11:58:58+0000




