
UCHWAŁA NR 6119012017

Z ARZĄD U P owIATU GRUD ZIĄDZKIEG o
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydat w na członk w komisji konkursowych do opiniowania
złożonych ofert w otwarĘch konkursach ofert na realizację zada publicznych w roku 2018

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.tJ.z2017t'poz.1868)orazart. 15ust'2dustawyzdnia24kwiętnia2003r. odziałalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2 2016 r. poz. I8I7 , 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573

i 1e0e)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

$ 1.1. Postanawia się przeprowadzi nabor kandydat w na członk w komisji konkursowych
do opiniowaniazłoŻonych ofert w otwaĘch konkursach ofęrt na rea|izacjęzada publicznych w roku
201 8.

2' Nab r, o kt rym mowa w ust' 1, przeprowadzony będzie w tęrminie od dnia 02.0l'2018 r.

do dnia ŻŻ.0I.Ż0I8r.
3. ogłoszenię o naborze kandydat w, o kt rym mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym

załącznlk do niniejszej uchwĄ zostanie umieszczone na stronie intemetowej Starostwa Powiatowego
w Grudziądru www'powiatgrudziadzki'pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip'powiatgrudziadzki.pl oraznatablicy ogłoszeri Starostwa Powiatowego w Grudziądzu'

s 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Staroście Grudziądzkiemu.

s 3. Uchwała wchodzi w Życte z dnięm podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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Uzasadnienie

Współpracę powiatu grudziądzkiego z organizacjami pożytku publicznego określa uchwała

Nr XXIV/38|20I7 kady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 t. w sprawie ,,Rocznego

progfamu wspóĘracy Powiatu Grudziądzkiego z otganizacjarti pozaruądowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie na rok

2018".

Wspołpraca ta polega między innymi na zlecaniu realizacji zadanpublicznych w Ębie konkursowym

na podstawie otwartych konkursów ofert' Zgodnie z art.Sa ust. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r' o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z2016 r. poz' I8l7 zpóźn. zm')

proglam współpracy określa również Ęb powoĘwania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwaĘch konkursach ofert. Ponadto art' 15 ust. 2a i 2d ustawy określa,

że komisję konkursową powofuje organ administracji publicznej uwzględniając w składzie komisji

konkursowej osoby wskazane ptzez organizacje pozarządowe lub podmioĘ, wymienione w art. 3

ust.3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych ptzez organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udziałw konkursie'

W aviązku z powyższym zasadne jest ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego

naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złoŻonych w otwartych

konkursach ofert na rea|izację zadan publicznych w roku 2018.
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Załącznik
do uchwĄNr 6119012017

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
zdnia28 grudnia 2017 r.

oGŁosZENIE
o NABORZE KANDYDATÓ\ł

NA CZŁŻNKÓW KoMIsil KoNKaRsoWYCH Do oPINIotłANa zŁoŻoNYCH ŻFERT" W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ punuczrwcn W RŻKU 2018

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z Ż016 t' poz' I8I7 z późn. zm') Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza

do wskaz}'rvania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych

do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publiczrych w roku

2018 w zakresie:

- kulfury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

_ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych'

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych

ptzez or9anizacje pozarządowe lub podmioĘ wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są

zainteręsowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2018.

2' Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie

będzie przysfugiwaó zwrot kosztów podrózy. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie

Powiatowym w Grudziądzuw godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12'2018 roku.

3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofertnarealizację zadań publicznych z}ożonych do danego otwartego

konkursu ofęrt z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty narealizację zadania publicznego,

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofeń,

- rekomęndowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawianę kandydatom:



W skład komisji konkursowych mogą wchodzió osoby wskazane ptzez orgartizacje pozarządowe

lub podmioĘ wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie,

które spełni ają Łącznie naĘpujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym

lub faktycmym, który mógłby budzió uzasadnione wąĘliwości, co do ich beżstronności;

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadan publicznych określonych w ,,Rocmym

programie wspĘracy Powiatu Grudziądzkiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pofiku publicznego i o wolontariacie na rok

Ż0I8".

5. Zg}oszenia naleĘ składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego

ogłoszenia:

- pEegln!ąna adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. MałomĘńska 1

86- 300 Grudziądz

- faxem:

nr faxu 56 45 14 401

- e-mailem:

bip@powiatgrudziadzki. pl

od dnia 02.01.2018 r. do dnia 22.0L2018 r.

6'KuŻdorazowo' w zwiryku z ogłoszonym otwaĘm konkursem ofert narealizację zadafi publicznych,

wynikających z ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku

publicznego i o wolontariacie na rok 2018'', w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu

Grudziądzkiego powołuje imienny skład Komisji Konkursowej.

7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zaruąd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy

w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadan

publicznych.

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozrvoju Lokalnego,

Edukacji i Zatnówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, tel. 56 45 14 431 lub 56 45

14 443.
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Załącznik
do ogłoszenia o naborzę kandydat w na członk w
komisj i konkursowych do opiniowania złoŻony ch

' ofert w otwartych konkursach ofert na reali zację
zadafi publicznych w roku 2018

F o rm ularz zgłos z e n iowy

Nab r kandydat w na członk w Komisji konkursowych

1. Imię i nanvisko 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
zaznaczyc
w kratce
znakiem ,,X"

1 Kultura, sztuka, ocłtrona dobr kultury i dziedzictwa nąrodowego

2. Wspieranie i upowszechnianie lailtury fizycznej

3. Działalnośc na rzecz os b niepełnosprawnycłt



4. Posiadane przez kandydata doświadczenie, kralifikacje i umiejętności niezbędne

do pracy w komisji konkursowej

oświądczenie:
I. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji lronkursowej do opiniowania złożorrych ofert

w otwarĘch lronhłrsach ofert na realizację zadari publiczłlych w rolu 201 8.

2. oświądcząm, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwą skarbowe oraz,
że korzystam w pełni z pral,v publicznych i posiadam pełnq zdolność do czynności prawrrych.

3' Wyra:żam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dlą cel w zwiqzarrych
zrealizacjq procedury konlwrsowej dotyczqcej rozpatrywania ofert brganizacji pozarzqdowych
na realizację zadania publicznego, wyłqcznie dla cel w konkursu, zgodnie z Ustawq z dnią 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

(czytelny podpis kandydata na członka komisji)

DAltE oRGA}IIZACJI PozARzĄDowEJ Lt]B PoDMIoTU WYMIENIoNEGo
W ART. 3 UST. 3 USTAWY o DZIAŁALNoŚcr PDŻYTKU PI]BLICZNIEGO

I o woLoNTARHcIE' wsKAzUJĄcEJ KAIIDYDATA

1. Nazwa organtzacji

2. Adres organizacji

3. Nr KRS lub innego właściwego rejestru

4. Imię i nazwisko oraz peŁriona funkcja osoby/os b wskazującej/wskazujących kandydata

w lmlęruuJeJ

(podpis osoby/osob wskazuj ącej lwskazuj ących
wg KRS lub innego właściwego rejestru)
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