ZAPROSZENIE
do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie
przeprowadzony na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie pomocy
społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Nisku,
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.
Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu
reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
2) przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.
Po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych, właściwa
merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Nisku przedłoży ją do
ostatecznej akceptacji Zarządu.
Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
1) ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert,
2) zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy
wybranymi oferentami.
Potwierdzenie utworzenia składu komisji konkursowej będzie odbywało się poprzez
przygotowanie stosownej uchwały Zarządu, a także imienne zawiadomienie danej osoby –
wybranej w skład komisji konkursowej.
Termin zgłoszenia upływa 9 grudnia 2016 r.
Załącznik: Zgłoszenie do komisji

ZGŁOSZENIE
do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej
………………………………..........
2. Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego, którą reprezentuje kandydat:
………………………………...............................................................................................
…...........................................................................................................................................
3. Adres, telefon, e-mail (kontaktowy): …...............................................................................
………………………………………………………….......................................................
4. Doświadczenie kandydata w działalności organizacji lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
………………………………………………………………………………………….......
………...................................................................................................................................
5. Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem:
…...........................................................................................................................................
( miejscowość, data , podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji/podmiotu,
z ramienia której występuje kandydat)

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz
przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert.
…................................................................…..
(miejscowość, data i podpis kandydata na członka komisji)

