
ZARZĄD POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych                      

w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego w 2023 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

I  Informacje ogólne: 

1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), 

zwane dalej kandydatami, do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym 

w trybie ww. ustawy. 

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione    

w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej. 

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do prac Komisji Konkursowej  tylko 

1 kandydata. 

II  Wymagania stawiane kandydatom: 

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące 

kryteria: 

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert 

w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

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

III  Zadania Komisji Konkursowej: 

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

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

(t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku, 

ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w dniu 28 lutego 2023 r.   

IV  Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej: 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego powoła Komisję Konkursową składającą się              

z przedstawicieli Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego lub osób przez niego 

upoważnionych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych 

wcześniej kandydatur, z zastrzeżeniem art. 15 ust.2da ustawy. 

V  Miejsce złożenia dokumentów: 

Zgłoszenia, podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej,  należy składać według wzoru formularza 

w siedzibie Starostwa Powiatowego Bieruniu ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, (parter, 

Kancelaria). Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu. Komplet 

dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie 

kandydata do Komisji Konkursowej - kultura fizyczna”. 

 

Termin składania dokumentów – do 10 marca 2023 roku.  
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