Załącznik
do uchwały Nr 1039/2021
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Zarząd Powiatu Kaliskiego
ogłasza nabór do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021
r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Kaliskiego
zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy do wskazania osób do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz
proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi oferentami na podstawie ich
oceny. Szczegółowy zakres pracy Komisji określi Regulamin działania Komisji
Konkursowej, który stanowić będzie załącznik do uchwały Zarządu Powiatu
Kaliskiego o powołaniu Komisji Konkursowej.
W szczególności Komisja sprawdza i ocenia:
1) kompletność ofert zgodnie z wymogami ogłoszenia o konkursie,
2) termin złożenia ofert oraz uprawnienie podmiotu do udziału w konkursie,
3) merytoryczną zawartość ofert zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w ogłoszeniu.
Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba wskazana przez organizację
pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ww. ustawy z wyłączeniem
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3.
ust. 3 ustawy, które biorą udział w konkursach, których dotyczy ogłoszenie.
Zgłoszenia dokonuje organizacja.
W zgłoszeniu należy podać:
1) imię i nazwisko kandydata do pracy w Komisji Konkursowej,
2) adres zamieszkania, telefon, e-mail,
3) oświadczenie osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji o reprezentowaniu jej przez wskazaną osobę.
Za udział w pracy Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie
ani zwrot kosztów podróży.
Skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Powiatu Kaliskiego. W skład Komisji
oprócz wybranych przedstawicieli wskazanych przez organizacje w trybie niniejszego
naboru wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu Kaliskiego.
Zgłoszenia udziału w Komisji Konkursowej można składać do dnia 26 lipca
2021 r. osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pok. nr 8 Plac
Świętego Józefa 5, w godz. 7.30-15.30 lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (decyduje data wpływu do
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu) z dopiskiem „Nabór do Komisji
Konkursowej”.

