Zaproszenie
do składania ofert uczestnictwa w Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Zarząd Powiatu Zgierskiego zaprasza
osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych do
otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących:
1. utworzenia i prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99
osób przewlekle somatycznie chorych,
2. utworzenia i prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla
130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
W skład Komisji Konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, biorące udział
w konkursie;
2. korzystać w pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;
3. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej;
4. przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Zgłosić można tylko jednego przedstawiciela.
Zarząd Powiatu Zgierskiego podejmuje ostateczną decyzję o składzie Komisji Konkursowej
w formie uchwały.
W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji
pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, Komisja
Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do
niniejszego ogłoszenia, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6 a,
95-100 Zgierz lub przesłać:
- pocztą elektroniczną: e-mail: pcpr_miklaszewicz@powiat.zgierz.pl
- faksem na numer: 42 719-09-53
Termin składania zgłoszeń:
Do dnia 1 lipca 2019 r, do godz. 12.00 (decyduje data ich wpływu do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zgierzu).

Załącznik do zaproszenia składania
oferty uczestnictwa w Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do
opiniowania ofert zgłaszanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Imię i nazwisko kandydata………………………………………………………………………
Nazwa Organizacji wskazującej kandydata……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adres Organizacji wskazującej kandydata………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Osoba zgłaszająca kandydata ( imię i nazwisko, funkcja)………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Kontakt ze zgłoszonym kandydatem ( nr telefonu, fax, e-mail)…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
podpis i pieczęć osoby zgłaszającej

Oświadczenie kandydata do Komisji Konkursowej
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
2. Oświadczam, że nie byłem/nie byłam karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe, oraz
że nie toczy się wobec mnie żądne postępowanie karne czy karno-skarbowe.
3. Oświadczam, że korzystam w pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury konkursowej,
dotyczącej rozpatrywania ofert.

……………………………………………
data i podpis kandydata do Komisji Konkursowej

