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INFORMACJA 

o naborze na członków komisji konkursowej 

 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu we Włodawie otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu włodawskiego w zakresie 

pomocy społecznej w 2023 roku, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje 

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

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

do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania 

ofert złożonych w w/w otwartym konkursie ofert. 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) w skład komisji  

wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  

w  art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie  

mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert  

na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec 

oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 

mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny. Do w/w włączeń stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Włodawskiego oraz 

sporządzenie protokołu z pracy komisji. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest 

nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot 

poniesionych kosztów. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania poufności danych 

zawartych w dokumentach i materiałach, do których będą miały dostęp. Komisja Konkursowa 

powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu we Włodawie.  

 



Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych pracą w komisji konkursowej, 

podmioty upoważnione dokonują poprzez przesłanie kart zgłoszeń drogą elektroniczną 

na adres e-mail: zdrowie@powiat.wlodawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa 

Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa w terminie do dnia 

18 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu). 

Informacje w sprawie naboru komisji konkursowej można uzyskać w Wydziale  

Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 

22-200 Włodawa, pok. 203, tel. 82 572 56 90 w. 132. 

 

Załączniki: 

1) Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej. 
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