
 

 
 
 
 

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 
oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku – przeciwdziałanie narkomanii. 

 

Ogłasza się nabór do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach  
– otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku – przeciwdziałanie narkomanii. 
W naborze mogą wziąć udział  przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.  
 

Zgodnie z § 2 ust. 3 Zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji konkursowych otwartych 
konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, stanowiących załącznik nr 1  
do Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 
(Uchwała nr IV/28/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 listopada 2012 roku),  
w skład komisji wybrane zostaną dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe  
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
 

Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy (zał. 1) w terminie 
do dnia 19 marca 2013 roku: 
− w formie elektronicznej poprzez wysłanie go na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl , 

− pisemnie z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji oraz podpisem 
osoby zgłaszanej, wysyłając go do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice lub złożyć osobiście w kancelarii 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego I piętro pok. 111, 
czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 (decyduje data nadania 
przesyłki).  

Zgłoszenia wysłane po dniu  19 marca 2013 roku nie będą rozpatrywane. 
 

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika (zał. 2). 
 

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży 
i wyżywienia. 
 

Ogłoszenie przedmiotowego otwartego konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod adresem:  

http://rops-katowice.pl/konkursy  . 
Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod nr telefonu tel. 32-730-68-91/92. 

 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 500/239/IV/2013 
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 7 marca 2013 roku 


