
UCHWALA NR 73 /2016

ZARZĄDU POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 04 marca 2016 roku.

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na
..-realizację zadaniapubiicznego·PowiatuW-ęgorzewskiego w2016r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz "Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2016" przyjętego Uchwałą Nr XIIV60/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia
29 października 2015r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1.
Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego.

§2.
Szczegółowe warunki naboru kandydatów określone są w Ogłoszeniu o naborze kandydatów
na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie określonym w § 1, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.
Wzór formularza zgłoszeniowego do naboru kandydatów, o którym mowa w § 1 określa
Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. promocji ikontaktów zagranicznych.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr l do Uchwały Nr 73/2016 r.
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

z dnia 04 marca 2016r.

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2016 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
- i o wólońtariacie (tj:-Dz'--U.2;-2016-[. poz~~39)-oraz~ "Programu-współpracy Powiatu-Węgorzewskiego-z
organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2016" przyjętegoUchwałą Nr XIII/60/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 października 2015r.

Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Węgorzewskiego w 2016r. w zakresie:
- kultura, sztuka, ochrona kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania na osób w wieku emerytalnym,
- działania na rzecz edukacji ekologicznej.

I. Informacje ogólne:
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej spośród kandydatów
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ustawy, które są
zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
1. W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
która spełnia następujące kryteria:
1) nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
2) nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności,
3) posiada wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych wykazanych do realizacji
w 2016 r.

m. Zadania Komisji konkursowej:
l.Ocena merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, poprzez wypełnienie
formularza oceny merytorycznej.
2. Rekomendowanie pozytywnie ocenionych ofert Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń.
Zgłoszenia należy składać (pocztą lub osobiście) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
Ogłoszenia w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17b, 11-600
Węgorzewo (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego)

Termin składania zgłoszeń upływa 18 marca 2016 r.,



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2016
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

z dnia 04 marca 2016 r.

(pieczątka organizacji)
............................. , .

(miejscowość i data)

FORlVIULARZ ZGŁOSZENIOWY

kandydata do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym
Konkursie ofert 2016 na realizację zadania publicznego Powiatu Węgorzewskiego w
zakresie podanym w Ogłoszeniu o naborze do komisji konkursowej.

1. Imię i nazwisko Kandydata na członka komisji

2. Dane kontaktowe:

- adres zamieszkania

- tel: .
- e-mail: .

3. Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata:

4. Adres organizacji zgłaszającej:

5. Osoby zgłaszające (imię nazwisko, funkcja) .

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji zgłaszającej kandydata)

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania ofert
złożonych do otwartego Konkursu ofert 2016 na realizację zadania publicznego Powiatu
Węgorzewskiego w zakresie podanym w Ogłoszeniu o naborze kandydatów do komisji konkursowej.

Oświadczam, że :
l. Jestem obywatelem RP i korzystam w pełni z praw publicznych.
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych wart. 3, ust 3 ustawy o

pożytku publicznym i o wolontariacie biorących udział w Konkursie ofert 2016.
3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Posiadam doświadczenie w przedmiocie realizacji zadań publicznych wskazanych w Ogłoszeniu.
5. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji

pozarządowych na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2016 roku.
6. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej
rozpatrywania ofert.

7. Zapoznałem/łam się z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz obowiązkowych
Programem współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
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