UCHWAŁA NR 267/924/2022
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 93 ust. 1, art 190 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 447)
oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. ), w związku z
załącznikiem do uchwały Nr XL/274/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27
października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok” Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:
§1.

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu

opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej – utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§2. Treść niniejszego ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Potyra

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) organ administracji publicznej
ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania
złożonych ofert. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 267/924 /2022
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu pomocy
społecznej-

przebudowa i remont budynku położonego

w Barlinku przy ul.

Gorzowskiej 63 A (okres realizacji zadania do 30.11.2022) oraz utworzenie i
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D, w latach 2022- 2027 , dla 30
osób z niepełnosprawnościami

sprzężonymi i spectrum autyzmu (okres realizacji

zadania od 01.12.2022 do 30.11.2027).

I. Informacje ogólne
Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny. Za udział w komisji jej członkom nie
będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, w godzinach pracy urzędu.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez
organizacje pozarządowe,
4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej
1) udział w posiedzeniach komisji,
2) zapoznanie się z ofertami,
3) zaopiniowanie złożonych ofert pod względem merytorycznym,
4) podpisanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.

II.

Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać na
formularzu zgłoszeniowym i dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w
terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 267/924/2022
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nabór kandydata na członka Komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej- „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Barlinku” w latach 2022-2027”.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1.
2.
3.

Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy,
e-mail

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata
Nazwa organizacji/podmiotu
1.

2.

Adres siedziby
organizacji/podmiotu

Uzasadnienie kandydatury

Pieczęć organizacji/podmiotu

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
organizacji/podmiotu

Data wypełnienia formularza

Podpis zgłaszanego kandydata

Oświadczenie kandydata
Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru i
uczestnictwa w komisji konkursowej 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).
Jednocześnie oświadczam, że:
a)informacje podane w formularzu na temat mojej osoby są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
b)jestem pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
c)nie podlegam wyłączeniu z prac Komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1327)
Informacja Administratora:
Zgodnie z art. 13 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. 119.1 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę
Myśliborskiego, przy ul. Północnej 15, 74-300,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@powiatmysliborski.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków
w latach 2021-2023”na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
prowadzony był nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach
prowadzonego naboru. Niepodanie informacji lub brak złożenia czytelnego podpisu kandydata spowoduje, że złożony
wniosek nie będzie rozpatrzony.

……………………………………..
Czytelny podpis kandydata

