ZPPP.524.2.2021

Kępno, dnia 04 marca 2021r.

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty
w otwartych konkursach ofert w całym 2021 roku
Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/136/2020 Rady Powiatu
Kępińskiego z dnia 29 września 2020 roku „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021” Starosta Kępiński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli do bazy kandydatów na członków komisji
konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2021 roku przez Zarząd
Powiatu Kępińskiego w następujących zakresach:
1) pomocy społecznej;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022r.

1. Celem ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani
udziałem w pracach komisji konkursowych w 2021 roku.
2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
 być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność
na terenie Powiatu Kępińskiego bądź osobą wskazaną przez nie,
 złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. komisji konkursowej,
 posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu,
 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru na członka komisji konkursowej oraz przeprowadzanych procedur w otwartych konkursach

ofert organizowanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w 2020r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),


nie być reprezentantem organizacji / podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,



nie pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza
zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
(załącznik dostępny na stronie internetowej www.powiatkepno.pl oraz bip.powiatkepno.pl lub
w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu pok. nr 107 – I piętro) i przesłanie go w terminie
do dnia 12.03.2021r. do godz. 15.30 na adres Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600
Kępno (drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym) z dopiskiem „Komisja konkursowa”.
4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
5. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż
do dnia 20 grudnia 2021r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji). Baza prowadzona będzie przez
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
6. Każdorazowo, w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Kępińskiego powoła
komisję konkursową i wybierze maksymalnie dwie osoby z bazy kandydatów reprezentujących organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie
przysługiwać zwrot kosztów podróży.
8. Wszelkie informacje w sprawach związanych z ogłoszeniem można uzyskać w Wydziale Zarządzania
Projektami i Promocji Powiatu pod numerem telefonu tel. 62 78 28 968.

/-/ Robert Kieruzal
Starosta Kępiński

Załącznik do Ogłoszenia ws. naboru na członków
komisji
konkursowych
opiniujących
oferty
w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłaszanych przez Zarząd Powiatu
Kępińskiego
w zakresie: pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; porządku i bezpieczeństwa
publicznego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; i / lub powierzenia organizacji pozarządowej
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022r.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
1

Imiona i nazwisko kandydata:

2

Dane kontaktowe kandydata:
(adres do korespondencji,
tel. kontaktowy, e-mail)

3

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu
wskazującego kandydata do komisji:
(proszę podać pełną nazwę, adres,
numer w KRS lub innego rejestru)

4

Zakres działalności statutowej organizacji
pozarządowej/podmiotu:

Oświadczam, że:
1) wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,
2) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu wyboru na członka komisji konkursowej oraz przeprowadzanych procedur w otwartych konkursach ofert
organizowanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
3) zapoznałem się z trybem powoływania i zasadami działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego,
4) wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w 2021r.
………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZGODNIE ZE STATUTEM
ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Kępno, dnia ………………………………

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

