UCHWAŁA NR 78t66 t2014
GRUDZIĄDZKIEGO

Z ARZĄDU POWIATU

z dnia 25 listopada201,4 r.

w sprawie

na czlonków komisji konkursowych do
w otwarĘch konkursach ofert na realŁację zadań

ogłoszenia naboru kandydatów

opiniowania złożonych ofert
publicznych w roku 2015

z

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U.z2013r.poz.595i645orazz2014r.poz.379i1072) orazart.l5ust.
2d ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1 1 18 i 1146)
Zarząd Powiatu
uchwalao co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić nabór karrdydatów na członków komisji
konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację
zadńpublicznych w roku 2015.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia
26listopadaZll{ r. do dnia 24 grudnia}}l4r.
3. Ogłoszenie o naborzę kandydatów, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu
stanowiącym zŃącznlk do niniejszej uchwały zostanie umieszczone na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Clrudziądzu www.powiatgrudziadzki.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
§

2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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Załącznlk

do uchwały Nr 78l66l20I4
Zarządl P owiatu Grudziądzkiego
z dnia 25 listopada2014 r.

OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYDArÓW
NA CZŁONKOW KOMISJI KONKURSOłWCH DO OPINIOWANIA
ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKaRSACH OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAN PUBLICZNYCH W RqKU 2015

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia ż003 r.

o dzińalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. zż0I4 r. poz. 1118
i 1146) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaptasza do wskazywania osób
zwanych dalej kandydatami, Iua członków komisji konkursowych do
opiniowania złożonychofert w otwartych konkursach ofert na ręalizację zadań
publicznych w roku 2015 w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury ftzycznĄ;
- działalnościna rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem naboru jest utworzenie bary kandydatów na członków komisji
konkursolvych wskazanych przęz organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udzińem
1.

w pracach komisji konkursolvych w roku 2015.

2.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i zaudziń w komisji
jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia
komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądnl
w godzinach pracy urzędu.
Zgłoszeniasąważnedo dnia 3I.I2.2015 roku.
3. Zadanta komisji konkursowej:

ocena formalna i merytoryczla ofert na realtzaĄę zadań publicznych
złożonychdo danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów

-

określonych w treściotwartego konkursu ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania
publicznego,
- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie
oceny ofert,
- rekomęndowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursołvych mogą wchodzió osoby

wskazane przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniaj ą łącznie

następujące kryteria:
- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
stosunku prawnym lub fakĘcznym, który mógłby budzić uzasadnione
wątpliwości,co do ich bezstronności;

posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadń publicznych
określonych w Programie wspóĘracy powiatu grudziądzŁ,tego z orgarltzacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015.
5. Zgłoszerua na|eży składać na załączonym formularzu stanowiącym
załącznlk do niniej s zę go 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:

promocj a@powiatgrudziadzki.pl
od dnia 26 listopada2014 r. do dnia 24 grudniaż0I4 r.

6. Kńdorazowo, w

mviązirtl z ogłoszonym otwar§m konkursem ofert na
publicznych,
realizację zadń
wynikających z ,,Programu współpracy powiatu
grudziądrklego z otganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2015", 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 uwzględnieniem wskazanych
w fo rmul ar zu zglosz eni owym zadań pub i cznych.
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem
Rozwoju Lokalnego, Edukacj i i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego
w Grudziądzl, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.
1
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Załącznikdo
ogłoszenia o naborze kandydatów na członków
komisji konkursowych do opiniowani a złożonych
ofbrt w otwartych konkursach ofert na realizację
zadańpublicnrych w roku 2015

F

o

rmular z zgloszeni owy

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.

Nazwa i zakres obszaru

proSZę

zaznaczyć
w kratce

znakiem,,X"
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
l

Wspieranie i upowszechniąnie kultury fizycznej
2.

Działalnośćna rzecz osób niepełnosprawnyclt
J.

4.

Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje

i

umiejętnościniezbędne do

pracy w komisji konkursowej

oświądczenie:

l,

2.
3.

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w
otwarĘch konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 20 l 5.
Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstyva umyślne lub przestępstwa skąrbowe oraz, że
korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełnq zdolnośćdo czynności prawnych.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dlą celów ałiqzanych z

realizacjq procedury konkursowej dotyczqcej rozpatrywania ofert organizacji pozarzqdowych na
realizację ządanią publicznego, wyłqcznie dla celów konkursu, zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowch (Dz. U. z 20l4 r. poz. 1I82).

(czytelny podpis kandydata na członka komisji)

DANE ORGAI\IZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU

WYMIENIONEGO

w ART. 3 UsT. 3 UsTAwY o DZIAŁALNoŚcr pożvixu
IO

PIJBLICZNEGO

WOLONTARIACIE, WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA

1.

Nazwa organizacji

2.

Adres organizacji

J.

Nr KRS lub innego właściwegorejestru

4.

Imię

i

nazwisko oraz pehiona funkcja osoby/osób wskazującej/wskazujących kandydata

(podpis osoby/osób wskanljącejlwskazujących wg

KRS lub

irrrrego właściwegoĘestru)

