
UCHWAŁA NR 199/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie 

kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. 

Na podstawie  art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia : 

§ 1. Ogłosić nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie  kultury fizycznej i sportu 
w 2022 roku reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju,Promocji i Kultury. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Maciej Awiżeń 

 
Wiceprzewodniczący 

Zarządu 
 
 

Małgorzata Jędrzejewska- 
Skrzypczyk 

 
Etatowy Członek Zarządu 

 
 

Piotr Marchewka 

 
Członek Zarządu 

 
 

Ryszard Niebieszczański 

 
Członek Zarządu 

 
 

Małgorzata Kanecka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 199/2021 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. 
 
I. Informacje ogólne: 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego  zaprasza osoby reprezentujące 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich 
kandydatur na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. 
ustawy. 
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej, którzy są 
zainteresowani bezpłatnym udziałem w pracach Komisji. 
 
II. Wymagania stawiane kandydatom: 
W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione 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 wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 
- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub 
z innymi dokumentami. 
 
III. Zadania Komisji konkursowej: 
Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego. 
 
IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej: 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego powołuje członków Komisji konkursowej w składzie: 
3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Kłodzkiego lub osoby przez niego upoważnione oraz wybiera 
2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie 
kolejności ich zgłoszeń. Zarząd Powiatu Kłodzkiego powołuje spośród członków Komisji 
Przewodniczącego. 
 
V. Miejsce złożenia dokumentów: 
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Wypełnione na odpowiednim formularzu  zgłoszenia, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia 
składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku (Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 8). Liczy 
się data wpływu zgłoszenia do urzędu. 
Termin składania dokumentów –  w terminie od  11.12.2021 r. do 31.12.2021 r. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Formularz zgłoszenia 
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. 1057 t.j. ze zm.) na członka 
Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadań publicznych powiatu kłodzkiego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu 
ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego 

 
DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ  

ZGŁASZAJĄCEJ SWOJEGO KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 
1. Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub 

podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

 

2. Numer KRS lub innego właściwego rejestru  
DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 

I. Imię i nazwisko kandydata do reprezentacji 
organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 

 

II. Telefon kontaktowy  
III. Adres e-mail  
 
Oświadczam, że: 
1)Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2)Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w Komisji konkursowej do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 
Załączniki: 
1)Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, 
który ma reprezentować kandydat na członka Komisji 
 
 
..................................................................................                 .................................................................................. 

(czytelny podpis kandydata)                                      (czytelny podpis osoby/osób  upoważnionej/nych do reprezentowania 
organizacji) 

 

………………………………., dnia..................................................
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu 199/2021 
Data dokumentu 2021-12-09 
Organ wydający Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
Przedmiot regulacji w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie kultury fizycznej 
i sportu w 2022 roku. 

Identyfikator dokumentu 4CDDCD1D-F854-43CB-81D7-8CFF180BE895 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-548846099 
Numer seryjny 1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0 
Osoba podpisująca Maciej Mirosław Awiżeń 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 10.12.2021 13:10:18 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-2069521680 
Numer seryjny 600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB 
Osoba podpisująca Piotr Marchewka 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 10.12.2021 13:10:46 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-837629676 
Numer seryjny 3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57 
Osoba podpisująca Ryszard Wiktor Niebieszczański 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 10.12.2021 13:11:20 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
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