Bielsko-Biała, dn.17.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
ws. naboru kandydatów na czlonków komisji konkursowych do opiniowania ofert
z]ożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pub]icznych powiatu
bielskiego w roku 2021 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania ku]tury
fizycznej
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057)

zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji
konkusowych, powołanych do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych
powiatu bielskiego w roku 2021 w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-turystyki i krajoznawstwa;
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
1.

Celem jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2021
roku.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom
nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie
dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).

4.

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:

-

nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku

-

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstromości,
mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert realizacji

-

zadania publicznego oraz jego wykonania i rozliczenia,
reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy

-

zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zalącznikiem nr 2 do
niniej szego ogłoszenia.

5. Oferty należy składać do dnia 5 stvcznia 2021 r. pisemnie na adres:

Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia]ej, u]. Piastowska 40, 431300 Bielsko-Biala
lub e-mailem na adres: natalia.siatkowskalstusek@powiat.bielsko.p],
zgodnie z formularzem zgłoszeria kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w komisjach konkursowych do
opiniowania ofert złożonych w otwaftych konkusach na realizację zadań publicznych
powiatu bielskiego na rok 2021, stanowiącym zalącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w
zakresach:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
-turystyki i krajoznawstwa;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
6.

Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokona wyboru po minimum
dwóch przedstawicieli ww. podmiotów do każdej z przedmiotowych Komisji,
spełniających określone w ogłoszeriu kryteria ze szczególnym uwzględnieriem
doświadczeria w zakresie składania ofert na zadania publiczne oraz ich realizacji.
Komisje zostaną powołane w terminie do dria 18 stvcznia 2021 r.

Infomacja ta zostanie umieszczona na strorie intemetowej www.Dowiat.bielsko.Dl

(zakladka - Organizacje Pozarządowe) oraz
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi).

bip.Dowiat.bielsko.D]

(zakladkal

7. W celu uzyskania dodatkowych infomacji prosimy o kontakt z Biurem ds. Promocji
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. (033) 813 69 46.
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