
Załącznik nr 1 do uchwały nr CXIII/329/2021 
Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 2 listopada 2021 r. 

 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 
o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

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

Konkursowej opiniującej oferty składane  w otwartym konkursie ofert  na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2022 r. w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na 

terenie powiatu suwalskiego”. 

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) do  wskazania osób do 

udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2022 roku  w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu pn. ”Organizacja imprez 

sportowych na terenie powiatu suwalskiego”. 

Organizacje/podmioty zainteresowane zgłoszeniem kandydatki/kandydata w pracach 

Komisji Konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza 

zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu i przesłania go na 

adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki lub złożenia 

bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Suwałkach (pok. nr 20 - 

parter) w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 9:00. Termin wskazany powyżej jest 

ostateczny. Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Organizacje/podmioty wskazujące kandydatkę/kandydata na członka Komisji nie 

muszą być jednocześnie organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowana jest 

ta osoba i wykonuje w nich określone funkcje. 

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach 

Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów, członkowie Komisji będą 

zobowiązani do zachowania poufności, na zasadach obowiązujących członków Komisji 

będących pracownikami Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz do zwrotu wszystkich 

ewentualnie otrzymanych dokumentów i materiałów. 

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

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

dotyczące wyłączenia pracownika - art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (przed przystąpieniem do opiniowania 

ofert każdy członek Komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów). 
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