
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r., przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i tradycji

1. Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 118 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
w roku 2016.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego 
formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 
22 lutego 2016 r. na adres Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 
Łowicz drogą pocztową, bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
(parter) lub e-mailem na adres eks@powiatlowicki.Dl.

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia 
których podmiot występuje.

5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu 
Łowickiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne 
podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

6. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie 
wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych. 
Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty zrównane zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118 z późn. 
zm.).
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