UCHWAŁA NR 286 /2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się zamieścić na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Sztumskiego,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Sztumie ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
§2
Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzony będzie w terminie od dnia 09.11.2018r. do
dnia 19.11.2018r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sztumskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 ze zm) oraz uchwalonym Rocznym Programem Współpracy na rok 2019 Powiatu
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonywanie zadań
publicznych wynikających z programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi
w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert Zarząd Powiatu powołuje
Komisję konkursową. W związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczowychowawczych typu socjalizacyjnego.
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XLVI/253/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30.10.2018r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczowychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu sztumskiego.
I. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
II. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji
jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się
w Starostwie Powiatowym w Sztumie w godzinach pracy urzędu.
III. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie
stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na
adres Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w terminie do
dnia 19.11.2018r. drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w sekretariacie (I piętro).
Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat
występuje.
Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane
pod uwagę.
IV. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu
w Sztumie w oparciu o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne
podczas pracy w charakterze członków komisji konkursowej.
V. Zgodnie z art. 15 ust. 2da. ustawy o działalności
komisja konkursowa może działać bez udziału
pozarządowe lub podmioty wymienione w
1) żadna organizacja nie wskaże osób do
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w

pożytku publicznego i o wolontariacie
osób wskazanych przez organizacje
art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
składu komisji konkursowej, lub
pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na
podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani
telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.
VIII. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych do otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści otwartego konkursu ofert oraz przedłożenie Zarządowi Powiatu w Sztumie
propozycji
wyboru
oferty,
na
którą
proponuje
się
udzielenie
dotacji.

Załącznik
do ogłoszenia
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej organizowanego przez Zarząd Powiatu Sztumskiego
w 2018r.
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

I.

Imię i nazwisko kandydata na
członka komisji

II.

Telefon kontaktowy

III.

Adres e-mail

IV.

Adres do korespondencji

V.

Opis posiadanego przez
kandydata doświadczenia,
kwalifikacji i umiejętności
niezbędnych do pracy w komisji
konkursowej (np. udział
w komisjach konkursowych,
w przygotowywaniu wniosków
o dotacje lub informacje
o realizowanych zadaniach
publicznych)

Oświadczenie:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

2. Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe
oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego, wyłącznie dla celów konkursu, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) (Dz. Urz. EU l 119 z 04.05.2016, str.1).
……………………………………………..
(czytelny podpis kandydata na członka komisji)

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3
UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,
WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA

I.

Nazwa organizacji

II.

Adres organizacji

III.

Nr KRS lub innego właściwego
rejestru

IV.

Imię i nazwisko oraz pełniona
funkcja osoby/osób
wskazującej/wskazujących
kandydata w imieniu jej
organizacji

……………………………………………..
(czytelny podpis osoby/osób wskazującej/wskazujących
wg KRS lub innego właściwego rejestru)

