
OGŁOSZENIE
o Aaborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na

realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 22312013

z dnia 27 gradnia 2013 r. w §prawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych wraz zudzieleniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji w ż014 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzińa|ności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm) oraz § 14
zŃącznika do uchwały nr XLll90l2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia
26 listopada ZaB r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu
Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.":

STAROSTWA KAMIENNOGORSKI

ogŁasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentuj ące orgańzacje
Pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia}}}3 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji
koŃursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadai publicznych w ramach
otwaftego konkursu ofert w 2014 r.

W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ż003 r. o dzińalności pożytku publicznego
i o wolontariacię oraz zainteręsowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, zostanie
utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

Zbazy kandydatów na człoŃów komisji konkursowychZarząd Powiatu Kamiennogórskiego
Powoła do Komisji Konkursowe4 trzy osoby wskazane przęz organizacje pozaruądowe lub
inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacjepozarządowe biorące udziŃ w danym otwartym konkursie ofert.

UdziŃ w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i zaudział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosźów podrózy.

W skład komisji konkursowych powołyrvanych do opiniowania ofert na realizację zadń
publicznych w ramach otwarlych konkursów ofert, mogą wchodzić rcprezentatci organizacji
pozarządovłych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają
Łącznie następuj ące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają zpełń praw publicznych,
2) nie reprezenfują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym

konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku

prawlym lub faktycznym, który mógłby budzió uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności,

4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji koŃursowych na zasadach
nieodpłatności.



Zadańa komisj i konkursowej :

1) Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadń publicznych złożonych do' danego otwartego konkursu ofęrt z uwzględnieniem kryteiiOw określonych w treści
otwartego konkursu ofert.

2) Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania
publicznego.

3) Proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi
ofertami.

4) Rekomendowanie zaopiniowanych ofert ZarządońPowiatu Kamiennogórskiego.

Termin zgłaszanta kandydatów na członków komisji konkursolvych upłyrva z dniem
30 stvcznia 2014 r.

Zgłoszenie - na załąezonym formularzu (podpisane przęz kandydata otaz przez osoby
uPoważnione do reprezentacji orgańzaĄi zgłaszającej) naleĘ złożyc w Punkcie
Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w kopercie z dopiskiem
,,Zg}oszenie do komisji konkursowej" lub przesłać pocńą na adres: Starostwo Powiatowe
w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.
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Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową Iub podmiot
wYmienionY w art. 3. ust. 3 do udzialu w pracach komisji konkursowej w otwartym

konkursie ofert ogłoszonym przez 1arząd Powiatu Kamiennogórskiego uchwałą
nr 223/2a13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzie|eniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji w 2014 r.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA *A M
I lmiona i nazwisko kandydata

wskazanego przez organizację
pozarządową lub podmiot wymieniony
w art. 3 ust. 3.

ll. Telefon stacjonarny

lll Te]efon komórkowy

lV. Adres e-mail

Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym ifaktycznym.
2\ Jestem/nie jestem obywatelem Rp i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 7997r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z2oo2 r. Nr 133 poz.

883 z PÓŹn. zm-) wYrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do
udziału w komisji konkursowej powolanej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert organizowanym
przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

4) ZaPoznałem się z zasadami udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty
wYmienione W art. 3 ust.3 w komisjach konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert.

ORGAN|ZACIA PozARzĄDoWA I/LUB poDMloT WyMIENIoNy w ART. g UsT. g usTAWy
o DzlAŁALNoŚa PożWKu PlrBLIczNEGo t o woLoNTARtAcIE wsKAzulĄcE asoBĘ NA

CZŁONKA KOM|SJ| KONKURSOWEJ

V

1. Nazwa i siedziba organizacji
pozo rzqd owej l u b pod m iotu
wymienionego w art. 3. ust. 3

2. Nazwa i numer dokumentu
stwi e rdzaj qceg o s posó b
reprezentacji podmiotu (np. KRS
lub innego rejestru)

KRS nr

PodPisY osób u7owaŻnionYch do składanio aświadczeń woli zgodnie z KRS tub innym dokumentem rejestrowym
lmię, nazwisko i funkcja osoby upoważnionej Podpisy i pieczątki osób upoważnionych

1)

2).

3)
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