
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 336/2017  

Zarządu Powiatu Świebodzińskiego  z dnia 28 września 2017r 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów na 
członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie 
realizacji zadania publicznego Powiatu Świebodzińskiego z zakresu aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym uczestników projektu „Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim” w okresie od 
01.11.2017 r. do 30.11.2018 r.  

I Informacje ogólne 

1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 
zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 
konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Świebodzińskiego zakresu 
aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu pn. „Aktywna integracja                                 
w Powiecie Świebodzińskim w okresie od 01.11.2017 r. do 30.11.2018 r.  

2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Świebodzińskiego  po 
zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej. 

3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

II Wymagania 

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami Wnioskodawców 
biorących udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak 
również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności oceny. 

III Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji Konkursowej nie jest jednoznaczne  z powołaniem 
go do składu Komisji. 

2. Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze co najmniej 1 przedstawiciela  w/w 
podmiotów do przedmiotowej komisji, spełniających określone w ogłoszeniu kryteria. 

3. Ostateczny skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze 
uchwały. 

4. Informacja o składzie komisji  zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w 
Świebodzinie 

  



 
IV Zadania komisji konkursowej: 

1. Ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie 
ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie. 

2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danych ofert  na realizację zadania publicznego. 

3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Świebodzinie 

V. Termin i sposób zgłaszania kandydatów do Komisji 

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 15.00.  
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu – w załączniku. 
3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie przy ul. Żaków 3– w godzinach pracy 
urzędu  – liczy się data wpływu do sekretariatu  PCPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Formularz zgłoszeniowy 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

na 2017 r.  
 

Formularz należy wypełniać drukowanymi literami 
 

Imię i nazwisko kandydata:  

Adres zamieszkania:   

Adres mailowy:  

Telefon kontaktowy:  

 

Nazwy organizacji w których 
kandydat działa lub działał,  
wraz z zajmowanym  
stanowiskiem 

 
 
 
 
 

 

Posiadane przez kandydata  
kwalifikacje i doświadczenie  
przydatne podczas pracy  
w komisji konkursowej, w tym 
ukończone szkoły i szkolenia, 
udział w pracach komisji 
konkursowych 
organizowanych przez  
podmioty publiczne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zgoda kandydata 
 
Wyrażam zgodę na : 
1. udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania ofert złożonych do 

otwartych konkursów ofert ogłaszanych w 2017 na realizację zadania publicznego Powiatu 

Świebodzińskiego w zakresie podanym w Ogłoszeniu o naborze kandydatów do komisji 

konkursowej.  

2. przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wyborów na członka Komisji konkursowych 

oraz w zakresie prowadzonych otwartych konkursów ofert. 

3. na publikowanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz informacji na 

temat mojej działalności w sektorze pozarządowym.    

 
Świebodzin, dnia ……………… 2017 r.                    ……………..………………………………………………………………………... 

                   (Podpis kandydata na członka komisji konkursowej ) 


