
UCHWAŁA NR CXXXV/388/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 3 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 
publicznych w 2022 roku 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1a, 7, 32 art. 11 ust.1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd 
Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje : 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych, 
określonych w załączniku nr 1. 

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu załącznika nr 2. 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

STAROSTA 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CXXXV/388/2021 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 3 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 
publicznych w 2022 roku 

W ramach zadań priorytetowych, określonych uchwałą Nr XXV/162/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 
29 października 2021 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, ogłasza się 
konkurs mający na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podejmowanych w celu poprawy jakości życia 
poprzez pełniejsze i skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz uzupełnianie 
działań Powiatu w zakresie realizacji zadań publicznych. 

I.  Rodzaje zadań 

1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja spotkania integracyjno–edukacyjnego dla 
rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do 
aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie specjalistycznego punktu 
konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców 
Powiatu Siedleckiego. 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych ma realizację zadań publicznych 

 
Rodzaje zadań publicznych 

Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację 

zadania w 2022 r. 
1 2 

1.Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja 
spotkania integracyjno-edukacyjnego dla rodzin zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 
10 000 zł 

2.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych 
dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 
10 000 zł 

3.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizacja i 
prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

 
4 000 zł 

4.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 
Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 
mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 
6 000 zł 

III.  Zasady przyznawania dotacji 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy: 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 
roku, poz.1057 z późn. zm.) 
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2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) 

3) uchwały Nr XXV/162/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 roku w sprawie 
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które 
łącznie spełniają następujące warunki: 

1) zamierzają zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego, 

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 

3) dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania. 

3. Oferta musi być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku ( Dz.U. z 2018 
roku poz. 2057). 

4. Organizacja ubiegająca się o wsparcie realizacji różnych rodzajów zadań publicznych wymienionych 
w pkt. I ust. 1-4 składa odrębną ofertę do każdego rodzaju zadania. 

5. Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez upoważnione do tego osoby. 

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma 
podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. 

7. Podmioty ubiegające się o dotację w ofertach winny wskazać swój, co najmniej 5% wkład własny 
finansowy lub niefinansowy (osobowy i rzeczowy). 

8. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiotowi, którego 
oferta została wybrana przysługuje prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub 
rezygnacji z jego realizacji. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzenie do zestawienia 
kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie. 

9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym na 
formularzach oferty zgodnych z obowiązującym wzorem i prawidłowo wypełnione. 

10. Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu ani korekcie z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich 
i rachunkowych. 

11. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną 
powiadomione o zleceniu zadania publicznego. 

12. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Siedleckim, 
a oferentem. 

13. Kwota przyznanej dotacji nie może być wyższa niż 95% planowanych całkowitych kosztów 
związanych z realizacją zadania. 

14. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. 

15. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycji. 

IV.  Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Planowana data rozpoczęcia zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia 
konkursu określony w rozdz. VI ust. 7. Planowana data zakończenia zadania publicznego nie może być 
późniejsza niż 31 grudnia 2022 r. 

2. Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w umowie zawartej między Powiatem 
Siedleckim, a oferentem. 
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3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania. 
Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej na 10 dni roboczych przed upływem terminu realizacji 
zadania publicznego oraz uzyskania zgody Zarządu Powiatu w Siedlcach. Oferent zobligowany jest do 
przedstawienia zaktualizowanego zakresu działań/harmonogramu. Zmiany wymagają aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji zadania za zgodą Zarządu Powiatu w Siedlcach dopuszczalne będzie dokonywanie 
przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji 
zadania. 

Uwaga: 

Warunki realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I ust. 1: Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej:  

Termin realizacji spotkania w ramach zadania: od 01.06.2022 roku do 30.09.2022 roku. 

Czas trwania spotkania: min. 6 godzin. 

W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest do zorganizowania integracyjnych warsztatów 
edukacyjnych, różnorodnych i atrakcyjnych zajęć na czas pogody i niepogody dostosowanych do wieku 
i potrzeb uczestników. 

V.  Termin składania ofert 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pok. nr 7) lub za 
pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce do dnia 
30 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy 
i adresu składającego ofertę oraz oznaczeniem rodzaju zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie. 
Wskazane jest by każda oferta była składana w opisanej jw. osobnej kopercie. 

VI.  Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

1. Otwarcia ofert i oceny formalnej polegającej na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów 
dotyczących oferty i oferenta określonych w ogłoszeniu, dokonuje Komisja Konkursowa. 

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w oparciu o zasady określone 
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegały rozpatrywaniu przez Komisję 
Konkursową pod względem merytorycznym. 

4. Złożone oferty opiniuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

5. Odrzuceniu podlegają oferty : 

1) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie; 

2) złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym; 

3) złożone w niezamkniętych kopertach i opisanych niezgodnie z pkt. V niniejszego ogłoszenia; 

4) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu; 

5) niedotyczące pod względem merytorycznym rodzajów zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu; 

6) których termin realizacji zadnia wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu konkursowym w rozdz. 
IV ust. 1; 

6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji, po  zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, 
podejmie Zarząd Powiatu w Siedlcach w formie uchwały. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po 
podjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyboru oferty na realizacje zadania publicznego. Od 
uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Wyniki 
Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyboru 
oferty na realizację zadania publicznego. 
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7. Zarząd Powiatu w Siedlcach, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru ofert 
i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację zadania 
publicznego i zostaną ogłoszone zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. 

8. Zarząd Powiatu w Siedlcach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert z ważnej przyczyny. 

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach – tel. 25 644-81-72. 

VII.  Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w 
roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym 
uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
Zadanie publiczne 

Koszty związane ze 
zrealizowanymi zadaniami 

w roku 2021 
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 
0 zł 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu 
Siedleckiego. 

 
9 900 zł 

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i 
integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu 
Powiatu Siedleckiego. 

 
4 000 zł 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-
interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 
 

 
6 000 zł 

 
Zadanie publiczne 

Koszty związane 
ze zrealizowanymi zadaniami w 

roku 2020 
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 
20 000 zł 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu 
Siedleckiego. 

 
15 000 zł 

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i 
integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu 
Powiatu Siedleckiego. 

 
5 000 zł 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-
interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 
4 400 zł 

VIII.  Pozostałe informacje 
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Po rozstrzygnięciu konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty lub informacje 
niezbędne do podpisania umowy (m.in. numer rachunku bankowego, numer PESEL osób upoważnionych do 
podpisania umowy oraz inne wymagane przez Zleceniodawcę). 

IX.  Informacja Administratora Danych 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, natomiast 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  Kierownik, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce. 
Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat 
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

 

   

STAROSTA 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CXXXV/388/2021 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 3 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2022 roku 

Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ) Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na 
członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 
zadań publicznych w 2022 roku w zakresie następujących rodzajów zadań publicznych: 

1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja spotkania integracyjno- edukacyjnego 
dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających 
do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego. 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie specjalistycznego punktu 
konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców 
Powiatu Siedleckiego. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art.3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art.3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

Do zadań Komisji należy ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w treści ogłoszenia konkursowego i przygotowanie propozycji podziału środków na realizację 
poszczególnych zadań. Wyniki oceny w formie protokołu Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi 
Powiatu w Siedlcach. 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje 
zwrot kosztów podróży. 

Zgłoszeń kandydatów do składu Komisji organizacje dokonują poprzez wypełnienie i przesłanie 
załącznika nr 1 do niniejszego załącznika w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe 
w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub w wersji elektronicznej na adres: 
 pcpr@pcprsiedlce.pl  do dnia 16 grudnia 2022 roku. 

 

   

STAROSTA 
 
 

Karol Tchórzewski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75916D14-9963-470D-B11C-9FB62DEC8F57. Uchwalony Strona 1

mailto:pcpr@pcprsiedlce.pl


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

tytuł 

............................................................................           ......................................................................... 

(Nazwa i dane adresowe organizacji pozarządowej*)  (data i miejsce złożenia zgłoszenia) 

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu określonego w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 
w 2022 roku. 

 
DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 

Imię i nazwisko kandydata do reprezentacji 
organizacji pozarządowej* 

 

Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  

 
DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJI  KONKURSOWEJ  DO OPINIOWANIA  

OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  
OBEJMUJĄCYM NASTĘPUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE  W 2022 ROKU 

 

 Właściwe 
zaznaczyć 

x 
1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja spotkania integracyjno-

edukacyjnego dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. 
 

2 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 

3 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających                   
do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu 
Siedleckiego. 

 

4 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie specjalistycznego 
punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 

Oświadczam, że: 
1)Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do udziału w Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 
publicznych w 2022 roku. 

 
 

.................................................................................. 
                                                                                                                            (czytelny podpis kandydata) 

………………………………………………………………….……..… 

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej) 

* należy rozumieć również podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznym i wolontariacie 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm. ) organ administracji publicznej zamierzający zlecić 
realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 
ukazania się ostatniego ogłoszenia [...]. Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert Zarząd Powiatu w Siedlcach 
ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie. Zgodnie 
z art. 15ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Otwarty konkurs ofert 
ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu 
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 STAROSTA 

  

Karol  Tchórzewski 
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