
oGŁoszf,Nlf,

o n,borz€ do koDisii koDkuMw€j powoĘtaD€j do opinioMlia ofert n.
.eiliz,cję zadań publigznych w ńmach otwrńego konkursu ofeń

ogłośzo.ęo lchwaĘ zrP4du Powiatu KamiennogóBkiźo nr 256l20|a
ż dnia ]0 stycznia 20rE r. w sprawie ogloszenia otwańego koDkuBu ofert

D. Eliac!ę adań pubticznych w@z udżćl.li€m dot cji na
dofinansowaDie ich realizicji w 20l8 r.

Na pódsb§je d l 5 Nt. 2a ustas], z dnia 24 kŃetnia 200j r ó &ialalności poż_Mtu
publi.a.go i o xolonlanacie (lj. Dz.U. z 2ó16 l., Foż. 1a17 z ń^. a.) ofi § l,r
1a]ądilż do uch§ały fu }oo(vl l/l t 5/20] 7 Rźdy Powiatu iaami€maóGkicgo 7 dnia 23
lisioFda 2017 r, w sPmłie uchB,]cńia -Roc-cBo prógfuu wsPrlpBcy Po§iatu
KfriennoeóBljego 2 orEei2jc]mi poMdo§lmi w ?0l8 . ":

STAROSTA KAMIENNOGÓRSXI

o!l6a nabor .lo końisji konkuuowcj olż ap6z osoby EŃżenrującc oryańizcje
poM.dove lub !odmio§,. o kóĘvch mowa ł d, ] uś, 3 Nbv} z dnia 24 k§i€bia 2003 .
o dżialalnoś.i pożyku publi.żnego i ó *oIonhnacie. do udziafu w pBcach końisji
konkum$cj po$ołmej do oliiiowia ofen ia @liaję 7źdań publiaych $ laeh
olsane§o koŃEU ot'en w 20l 8 r.

W \r}dŁu Mb.u z oŃb tpćżentuja€ych oĘanizcje pozarado§e ]ub F]dńiory. o któilch
noM v ń. ] usl, ] ustasy z dtria 24 ks,ictnia 200] r, o działalności poĄlku publićaegó
i o wolonfuiacie o@ ainlelM\mych udralcn w pmacn konisji konkuMs}ch. bsl2nie
Ul§o,ona Baz k dydalów na c7lonló§ konisji lronk6o*1ch,
Z bży kildydaów na czlon!ó$ kómisji konkŃ*}ch ż,żłd Powiafu Kamiemogónkiego
posoł. do Konlisji KoŃmowej lrzy osoby vskene przćz oĘani2acje poażądołe lub
innc podniory iyni€nion€ y an, j ul. 3 6l.\Y. z nlląc7enicń Bjb rcp,€z€nfując,ich
oĘfuizcje poar4nowe bioBce udzial w deym oMan}m kontuńi. ofeń.

U&ió] * p€cach konisji loŃlN*cj j.s nieodplaby i a udział ś, Fsiedżmiu komcji j.j
cżlontom nie pz}§łucujc 

^rct 
kNZtó§ podńży

w sklad tomisji koŃUM§).ćh lo}olysfuych do ornio§,mi6 olcn .a iealiację Zdó
publiczny.h s reeh ótwrrych konl$Bó{ ofcń. nosą §chod,ić .epFzenimci orgmizcji
poeżądos}ch i podńioló*, §fmi€nion,Y.h w .rt, 3 uś, 3 §N. 61a*f, *ióźy sp.lńają
lącaic nŃępdjąe kr}tna:

l) Ę obyłaleldi RP i korżysiają z p€lói praw puhlicmych.
2) ni€ repFafują orymiaji lub podmioió§ bioącrcn ld'' s, da}m ohizĄm

]] ni€ pozoM.ją u!b6 §njoslodaq.ó§ bioBycb Udział § koŃuBie { bliń slósbku
pamyń tub iaktycaym. ltóry móglby budżć Msad.ione PąĘli§o$i, co do ich

.1) ałceplują s.ru.ti ucrsnicl§a §,pńc&h luńnji lonlBosrych M zgda(h



Z.daia komhji konkŃw€j:
]) oera forna]na i merylórycóa ofen m Ea]izcję zdail publi%ych zlożon}th do

dnn€go otłsitego koŃusu olefi z uwż8lę.ttrióiem kyteriów okrcślonlch § ttści
o§ancEo kontmu ofćń.

2) proponowanie pżyję.ia lub o.lr^cenia dmdj ófeny na ćlliżeję żj,ldid publicaego.
3) pmpo.ó*fuić §żdyspono§,eia śftdkó§ fine$§]ch pomiędzy w_wbfuyni

4) @tomądownie apiniowaych ofeń i]5rz9dowi PoMafu (mjmoeó6kieeo,

zglośz€nie I. z,|ąeonym fomll.m (lodpifue pfuz !md}d a oż puez 6oby
upo9iaione do rcpEzm|i.ji oĘaieji ,gl6ającej) na]eż, żlożyć ł K&cel&ii ogólnej
s&rc!ła PoMaioweco w Kfriennej 6óż, v kópercie z dopiskien ..Zgłoszlnie do konisji
kontuMwcj" luh pr4slać poczlą na ad€ś: §llioślŃ loviarow v Kmi€nn€j Góru.
ul, wl, Bmnicwsldego l 5. 58400 (mienna GóE

Temin zgldaia k dydaió§, na czlonkós komisji loŃUŃ*xcn uPĄM z dn'em
16l @o 2018 L


