
UCHWAŁA NR 21t6Ę t20l1
ZARZ ĄDa POWIATU GRUDZIĄD ZKIE GO

z dnia 16 grudnia 201I r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do
opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zad,ań
publicznych w roku 2012

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie
powiatow5rm (Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz, 22O, Nr 62, poz. 558,
Nr113,poz.984,Nr153,poz.I27I,Nr200,poz. 1688,Nr214,poz. 1806, z2003 r.Nr162,
poz, 1568,z2004 r. Nr 102, poz. 1055, z2007 r. Nr 173, poz. I2I8,z2008 r. Nr l80, poz.
1111,Nr223,poz.1458,z2009r. Nr92, poz.753, Nr 157, poz.I24I,z20l0r.Nr28,poz.
I42 i 146, Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675,z201Ir.Nr21, poz.113,Nr 2l7,poz.1281)
oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r, o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2070 r. Nr 234, poz. 1536, z 201l r. Nr II2, poz.654, Nr 205,
poz. I2I1, Nr 209, poz. 1244)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeptowadzió nabór kandydatów na członków komisji
konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację
zadańpublicznych w roku 2012.

2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia
19 grudnia 201I r, do dnia 2 stycznia2)l}r.

3. Informacja o naborze kandydatów, o której mowa w ust. 1 w brzmieniu
stanowiącym załącznlk do niniejszej uchwały zostanie umieszczona na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Grudziądnl, www.powiat8rudziadzki.pl oraz w Biuletyrrie
Informacj i Publicznej .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia.

Zarząd Powiatu:
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Załącznlk
do uchwały Nr 2l l 6ł 12011

Zarządu P owi afu Grudziądzkiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.

INFORMACJA
O NABORZE KANDYDATOW

NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOłVYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ

ZADAN PUBLICZ]YYCH W RDKU 2012

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznęEo i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do
wskazyłvania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji
konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na
realtzacjęzadańpublicznych w roku 2012 w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizacznej;
- dzlałalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

1. Celem naboru jest utworzenie bary kandydatów na członków komisji
konkursowych wskazanych przez organtzacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zatnteresowani ldziałem
w pracach komisji konkursowych w roku 2012.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i zaudział w komisji
jej członkom nie będzie przysfugiwać zwtot kosztów podróży. Posiedzenia
komisji odbywaó się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszeniasąważne do dnia 3I.I2.2012 roku.
3. Zadania komisji konkursowej:
- ocena formalna i merytoryazna ofert na realtzację zadań publicznych
złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów
określonych w treści otwartego konkursu ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realtzację zadania
publicznego,
- proponowanie rozdziału Środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie
oceny ofert,
- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu
Grudziądzkiego.



4. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursolvych mogą wchodzić osoby wskazane przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniająłącznie
następujące kryteria:
- nie reprezenĄąotganizacji lub podmiotów biorących udziń w konkursie;
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udziaŁ w konkursie w takim
stosunku prawnym lub fakĘcznym, który mógłby budzic uzasadnione
wątpliwości, co do ich bezstronności;
- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych
określonych w Programie współpracy Powiatu Grudziądzkiego.
5. Zgłoszenia należy składać na zalączonym formularzu stanowiącym
załącznlk do niniej szej informacj i :

- pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86- 300 Grudziądz
- faxem:
nr faxu 56 45 14 400
- e-mailem:
promo cj a @powiatgrudzia dzki.pl

do dnia 2 stvcznia 2012 r.

6. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie dokonany wybór członków
Komisji konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu
zgłoszetlowym zadań publicznych, w których kandydat gotów jest opiniowaó
oferty.
7. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydzińem
Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych, tel. 56 45 \4 431 lub
56 45 14 443.



Załącnikdo
informacji o naborze kandydatów na członków

komisji konkursowych do opiniowani a ńożonych
ofert w otwartych konkursach ofert na realizację

zadaiplblicznych w roku 2012

F o r m ular z zgl.o szeni o wy

Nabór członków Komisji konkursolyych

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

2. Adres i dane kontaktowe kandydata:

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Nr telefonu

3. Obszary oceny oferĘ w komisjach konkur§owych przez kandydata:
L.p. Nazrrya i zakres obszaru prosZę

zaznaczyć
w krątce
znakiem,,X"

l
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.

Wspierani e i upow sz ec hni anie kultury fi zycznej

J

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych



4. Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do

pracy w komisji konkursowej

oświadczenie:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w

otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 20]2.
2. OŚwiądcząm, że nie byłem karany za przestęllstwa umyślne lub przestępstwa shąrbowe 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 zadąnia publicznego, wyłącznie dla celów konkursu, zgodnie z (Jstawq z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr ]0], poz. 926 z późn. zm.).

(czl,telny podpis kandydata na cńorka komisji)

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIBNIONEGO

W ART. 3 UsT. 3 USTAWY o DZIAŁALNoŚcr PoZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE, WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA

1.

ż.
aJ.

4.

Nazwa otganizacji

Adres organizacji

Nr KRS lub irrrrego właściwego rejestru

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby/osób wskazującej/wskazujących kandydata

w imieniu jej Organizacji

(podpis osoby/osób wskazującej/wskazuj ących
wg KRS lub innego właściwego Ęestru)


