Ogłoszenie
W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Sztumskiego otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Sztumie ogłasza nabór przedstawicieli
organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie.
I. Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz
3 przedstawicieli samorządu.
II. Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. z Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności.
III. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
IV. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez
zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 16 listopada
2015 r., do godz. 15.00.
V. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej
w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert, spośród złożonych do Starostwa
Powiatowego w Sztumie zgłoszeń.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani
telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia
VIII Członkowie komisji konkursowej.
1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz
określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje
zadania publicznego.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających
wykonanie obowiązków członka Komisji,

3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom
biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze
składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce
posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z
późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Załącznik do ogłoszenia
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach
konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Sztumie w ramach programu współpracy na rok 2015

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

I.

II.

III.

IV.

Imię i nazwisko kandydata na
członka komisji
Telefon kontaktowy:

Adres e-mail

Adres do korespondencji

V.

Opis doświadczenia kandydata
w zakresie działania na rzecz
organizacji pozarządowej/wych
(np. udział w komisjach
konkursowych, w
przygotowywaniu wniosków o
dotacje lub informacje o
realizowanych zadaniach
publicznych)

VI.

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH
NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH:

Lp.

SFERA ZADANIA PUBLICZNEGO:

1

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego

KONKURSOWYCH

W

zaznaczyć
w
kratce
znakiem X

OPIS PRZYNALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DO
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

VIIa

VIIb1

1. Nazwa i siedziba organizacji
pozarządowej
lub
podmiotu
wymienionego w art. 3. ust. 3
ustawy
2. Nazwa i numer dokumentu
stwierdzającego
sposób
reprezentacji podmiotu (np. KRS
lub innego rejestru)
1. Nazwa i siedziba organizacji
pozarządowej
lub
podmiotu
wymienionego w art. 3. ust. 3
2. Nazwa i numer dokumentu
stwierdzającego
sposób
reprezentacji podmiotu (np. KRS
lub innego rejestru)

1

W przypadku, gdy kandydat reprezentuje (zgodnie z KRS lub innym rejestrem) kilka różnych organizacji należy wypełnić pkt
VIIb lub dopisać następne wiersze

Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym
2) Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
3) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
4) Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych / podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach
konkursowych otwartych konkursów ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

..................................................................................
(czytelny podpis kandydata na członka komisji)
Data i miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………..

