UCHWAŁA NR 42t58l2012
ZARZĄDa POWIATU GRUD ZIĄDZKIE GO
z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sPrawie

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do
opiniowania złoŻonych ofert w otwarĘch konkursach ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2013

z

dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorządzie
powiatowym Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.I27I, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z2003 r. Nr 162,
Poz, 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. l2l8, z 2008 r, Nr 180, poz,
1111iNr223,poz.1458,z2009 r.Nr92, poz.753 iNr 157, poz.I24I, z20I0r.Nr28,poz.
I42 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz zZOtl r. Nr 21, poz. 113, Nr l49,poz.887
i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ. z2010 r. Nr 234, poz. 1536 orazz20II r.
Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. t211, Nr 208,poz. I24l i Nr 209,
poz. 1244)

Na podstawię art. 32 ust. 1 ustawy

Zarząd, Powiatu
uchwala, co następuje:

§

1.1. Postanawia się przeprowadzió nabór kandydatów na członków komisji
konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację
zadańpublicznych w roku 2013.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia
12 grudnia2}I2r. do dnia 2 stycznia2}I3 r,

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu
stanowiąc5rm załączńk do niniejszej uchwały zostanie umieszczone na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego

Informacj i Pub
§

li

w

Grudziądnt www.powiatgrudziadzkt.pl otaz

cznej www.bip. powi atgrudz iadzki.pl.

2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi

w życie z dniem podjęcia.

Zarząd, Powiatu:
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OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYDArÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOłI/YCH DO OPINIOWANIA
ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKIIRSACH OFERT
NA REALIZA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RDKU 2013

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r.

o działalnoŚci pozytku publicznęgo i o wolontanacie (Dz.IJ. z 2OIO r. Nr 234
poz. rfi6 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do
wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji

konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na
rcalizację zadań publicznych w roku 2013 w zakresie:
- kulfury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- działalnościna tzęcz osób niepełnosprawnych;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sluacji
zyciowej orazwytównywania szans tychrodzin i osób.
1.

Celem naboru jest utworzenie bary kandydatów na członków komisji

konkursowych wskazanych ptzęz organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem
w pracach komisji konkursowych w roku 2013.

2. Udziń w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny I zaudziń w komisji
j"j członkom nie będzie przysługiwaó zwtot kosztów podroży. Posiedzenia
komisji odbywać się będą

w Starostwie Powiatowym
godzinach
pracy urzędu.
w
Zgłoszenia sąwńne do dnia 3 I.I2.2013 roku.
3. Zadania komisji konkursowej:

w

Grudziądzu

-

ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych
złożonychdo danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryeriów

określonych w treściotwartego konkursu ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na ręalizację zadania
publicznego,
- proponowanie rozdzińu Środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie
oceny ofert,
- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby

wskazane przez
organizację pozaruądowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpozytku publiczne3o i o wolontariacie, które spełniają łącznte

następujące kryteria:
- nie reprezenilją organizacji lub podmiotów biorących udziń w konkursie;
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim

stosunku prawnym

lub

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione

wątpliwości, co do ich bezstronności;
- posiadają wiedzę w dziędzinach obejmujących zakres zadań publicznych
określonych w Programie współpracy powiafu grudziądzkiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013.
5. Zgłoszenia należy składaó na załączonym formularzu stanowiącym
załącznlk do niniej s zego o gło szenia:
- pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86- 300 Gradziądz
- faxem:

nr faxu 56 45 14 401
- e-mailem:
pro mo cj a @powiat gr

udziadzki.pl

do dnia 2 stvcznia2013 r.

6. Kńdorazowo, w związku

z

ogłoszonym otwartym konkursem ofert na
realtzację zadań publicznych, wynikających z ,,Ptogramu współpracy powiatu
grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
ż0I3", w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
powołuje imienny skład Komisji Konkursowej.
7. SpoŚród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze
osoby do pracy w komisjach konkursowych, z lwzględnieniem wskazanych
w fo rmu ar zu zgłos z eni owym zadań pub i cz nych.
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem
Rozwoju Lokalnego, Edukacj i i Zamowień Publicznych Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.
1

1

Załącmikdo
ogłoszenia o naborze kandydatów na członków
komisji konkursowych do opiniowani a złożonych
ofert w otwarfych konkursach ofert na realizację
zadańpllblicntych w roku 2013

Formular z zgło s -eniowy
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych

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 konkursowych przez kandydata:
L.p.

Nazrrya i zakres obszaru

proSZę

zaznaczyć
w kratce

znakiem,,X"
Kulturą, sztuką, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
l
Wspi erani e i upow sz echnianie kultury
2,

fizycznej

Działąlnośćna rzecz osób niepełnosprawnych
J.

4.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji Ąciowej oraz wrównywania szans Ęch rodzin i osób

4.

Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje

i

umiejętnościniezbędne do

pracy w komisji konkursowej

oświadczenie:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych of"rt.
otwarĘch konkursqch ofert na realizację zadań publicznych w roku 20] 3.
2. OŚwiadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz, że
korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełnq zdolnośćdo czynności prawnych.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów auiqzanych z

realizacjq procedury konkursowej doĘczqcej rozpatrywania ofert organizacji pozarzqdowych na
realizację ządąnia publicznego, wyłqcznie dlą celów konkursu, zgodnie z (Jstawq z dniq 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr ]01, poz. 926 z późn. zm).

(czyteĘ podpis kandydata na człoŃa komisj i)

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO
w ART. 3 UsT. 3 USTAWY o DZIAŁALNoŚcr POżYTKU PUBLICZNEGO
IO

WOLONTARIACIE, WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA

1.

Nazwa organizacj I

ż.

Adres organizacji

J.

Nr KRS lub innego właściwegoĘestru

4.

Imię

i

nazwisko oraz pęłńona funkcja osoby/osób wskazującej/wskazujących kandydata

(podpis osoby/osób wskazuj ącej/wskazujących wg KRS lub innego właściwegorejestru)

