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Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia...i.'...

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone 

w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 

2023 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży.

I. Informacje ogólne:

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego 

zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej kandydatami, na 

członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w roku 2023 w zakresie wspierania działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Celem naboru jest ustalenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej, osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, 

mającej za zadanie ocenę ofert złożonych w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 

2023 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży.

3. Udział w pracach komisji odbywa się na zasadzie wolontariatu.

4. Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie podziału 

środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji w sposób 

szczegółowy określa „Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.



IL Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie. Zgłoszeni kandydaci muszą spełniać łącznie 

następujące kryteria:

1. Reprezentują organizację pozarządową działającą na terenie Powiatu Kolskiego, zgodnie 

z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

2. Wykazują się znajomością przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Składanie dokumentów

1. Podmioty uprawnione zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w 

Kole lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 

21/23, 62-600 Koło.

2. Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej:

„Nabór Kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert 
w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2023 w zakresie 

wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

IV. Termin składania dokumentów:

1. Zgłoszenia należy składać w terminie do 2 lutego 2023 r. do godz 15.30

2. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.
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