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w sprawie naboru kandydat6w na cz!onk6w komisji konkursovych do oceny ofert

m realiz種璃Zad諭pub!icznych w 202l roku z zakres6w: WSPieranin i upow§Zechnねnia

sportu; tury§tyki i kI.ajozn種wstw種; ku"ury, SZtuki, OChrony d6br kullury

i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustavy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia拙no§ci

podytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., POZ. 1057 z p6血. zm.)

oraz Uchwaly Nr 205/XXVl/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 1istopada 2020 r.

w sprawie ,、Programu Wsp6わracy Powiatu Otwockiego z organ zapjami pozarzqdowymi

oraz z podmiotami prowadzacymi dzialalno§6 poaytku publicznego na 202 l rok’’uchwala si?,

CO n鵡tepし直:

§ l. Oglasza sie nab6r kandydat6w na czIonk6w komiミii konkursovych do oceny ofert na

realiza海Zadah publicznych w 202 l roku z zakresdw: WSPierania i upowszechniania sportu;

turystyki i kr雀jo狐aWStWa; kultury, SZtuki, OChrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Szczeg6lowe warunki prowadzonego naboru kandydat6w okrestone sa w og書oszchu

o naborze kandydat6w na czIonk6w komisji konkursowych do oceny ofert

na realiza轟zadah pub]icznych w 2021 roku z zakres6w: WSPierania i upowszechniania

SPOrtu; turyStyk= krQjoznawstwa; kultury, SZtuki, OChrony d6br kultury i dzied乙ictwa

narodowego, StanOwiapym Zalapznik Nr l do uchwaly.

§ 3. Wz6r fomularza zg書oszeniowego do naboru kandydat6w, O kt6rych mowa

w §l uchwaly, Okresta Zalapzmik Nr 2 do uchwaly.

§ 4. Wykonanie uchwaly powier狙Si? Kierowhikowi Biura Kultury i Promo匂v.

§ 5. Uchwala podlega podaniu do publicznQi wiadomo5ci poprzez zanieszczehie

w Biuletynie Infoma扇Publicznej i na stronie intemetow匂　Starostwa Powiatowego

wOtwocku.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem po(becia.
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UzasadIlienie

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnofoi podytku

Publicznego i o woIontariacie (Dz. U. z 2020, POZ. 1057 z p6in. zm.) organ admihis億aQji

Publiczn匂zamierzqiacy zleci6 realiza扇zadania publicznego organlZaqOm POZarZqdowym

lub imym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powolan wyzej ustawy oglasza otwarte

ko血聞けSy O鰹競.

W skIad komi?ji ko血sow匂　wchodza osoby wskazane przez organlZaqe

POZarZadowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, Z Wylapzeniem os6b wskazanych

PrZeZ Organiza句v pozarz雀dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorape udzial w

ko血rsie.

Uchwal? W SPraWie naboru kandydat6w na czIonk6w komi句i konkur§OWyCh do oceny

Ofert na realizapie zadah publicznych w 202 1 roku z zakres6w: WSPierania i upowszechniania

SPO巾; turyStyki i krgivznawstwa; kultury, SZtuki, OChrony d6br ku血ry i dziedzictwa

narodowego poleca sie poda6 do publicznej wiadomosti poprzez zanieszczenie na s億Onie

intemetowej Powiatu Otwockiego, W Biuletyhie Infomadi Publicznej oraz w serwisie

SPO書ecznostiowym.
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na realizacje zada丘pubIicznych w 2021 roku z zakre§6w: W§Pierania i upowszechniania

SPO血; turysty即krajoznawstwa; kultury’Ztuki’OChrony d6br kultury

i dziedzictwa mrodowego

Zarz担Powiatu Otwockiego na podstawie arL 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o dziahalno§ci pozytku publicznego i o woIontariacie (Dz. U. z 2020 r., POZ. 1057 z p6in

2m.), ZWanej dalej usta'噂・ ZapraSZa do zgfaszania os6b reprezentl函cych organiza心v

POZarZadowe lub podmioty wymienione w at 3 ust. 3 ustawy’ZWanyCh dalej kandydatami,

na czIonk6w kohi$i konkursowych do oceny o細na realLza魂zadah publicznych w 2021

roku z zakres6w: WSPierania i upowszechniania spo巾; turyStyki i kredo2naWStwa直Itury,

SZtukL ochrony d6br kultury i dziedzietwa narodowego.

1 ・ Celem mnl部ZegO Ogloszenia jest rekruta匂a na czIonk6w komi申konkusovych,

rePreZent函cych organizaQje pozarzadowe lub podmioty wymienione w al工3 ust. 3 ustawy,

kt6rzy s zainteresowani udzialem w pracy komi垂ko血sowej we wskazanym zakresie.

s,。r#嵩豊艶讐h#霊‡ad蕊‡i芸
uzupelnionego fomularza zgloszehiowego’Wg Zalaczonego wzoru.

3. Sklad komi垂konkursowych do oceny ofert w ww. zakresie jest okrestany przez

Zarzqd Powiatu Otwockiego w drodze uchwaly. Komista konkurs。W。 m。Z。 dziaha6 b。Z

udziafu os6b wskaJZanyCh przez organizapje pozarz如owe, jezeli zadna organiza車nie wskaze

OS6b do skladu kom邸ko血sowej, WSkazane osoby nie wez叩udzialu w pracach komi垂

konkursowej lub wszystkie powolane w skhad kom邸konkursowej osoby podleg斬

Wy嘉aczeniu na podstawie ar| 15 ust. 2d, lub arL 15 ust. 2fustawy.

4. Zadania komi斬konkursowej ckre§lone sa w arL 15 ust. 1 ustavy. udzial w pracach

kom画konkursowej jest hieodp虹y. Za udzial w komigiv jQj czIonkom nie b?dzie

przysfugiwa6 dieta lub zwrot koszt6w podr6か

5・ W celu uzyskania dodatkowych infoma車nalezy kontaktowa6 sie z Biurem Kultury

i Promo串Starostwa Powiatowego w otwocku・ tel. 22 788 15 34, WeW. 387, email:

kultura@powiaトOtWOCki.pl.
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FORMULARZ ZGLOSZEN寒OWY
KANDYDATA DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OPINEOWANIA OFERT ZLOZoNYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAN puBLICZNYCH W 2021 R.

Z ZAKRES6w: WSPIERANEA I UPOWSZECHNTANIA SPORTU; TunYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
KULTURY・ SZTUKI, OCHRONY D6BR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Osoby zglasz魂Ce (imie i nazwisko舟nkqia)
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