Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie
na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie”
W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na
zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego
domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.
1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
1) Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego
bądź osobą wskazaną przez nie,
2)

Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

3) Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
4)

Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego
formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica , pokój 315, III piętro lub przesłać drogą
elektroniczną na adres zd@powiat.swidnica.pl
godziny 15.00 .

do dnia 11 października 2018 r. do

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
z ramienia których podmiot występuje.
3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie
zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów
zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd
Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności
przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję
Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.
6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Załącznik
do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej

Formularz zgłoszenia
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

I.

Imię i nazwisko kandydata do
reprezentacji organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie

II.

Telefon kontaktowy

III.

Adres e-mail

IV.

Opis doświadczenia kandydata
w zakresie współpracy z
administracją publiczną oraz w
przygotowywaniu wniosków o
dotacje lub informacje
o realizowanych zadaniach
publicznych (minimum roczne
doświadczenie)

V.

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCEJ SFERZE
ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
- posiadam przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizację zadań
publicznych (zgodnie z w/w informacjami);
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D.U. Nr 2018, poz. 1000) wyrażam zgodę
na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym
konkursie ofert organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

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

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem –
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej
Nazwa podmiotu oraz
nazwa i numer
dokumentu
stwierdzającego
sposób reprezentacji
podmiotu (np. KRS lub
innego rejestru)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

1)
1) .............................
2)
2)...............................
1)
1) .............................
2)
2)...............................

…….…………………………., dnia
…................. 2018 r.

