BR.0050.60.2018
ZARZĄDZENIE NR 893/18
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w roku 2018 w
otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu
„Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 2.

1)
2)
3)
4)
5)

Ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na:
Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku;
Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czersk;
Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku;
Stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku;
Tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Czerska
/-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ
administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu
opiniowania złożonych ofert.
W skład komisji konkursowej wchodzą oprócz przedstawicieli organu wykonawczego osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej
wymienionej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. W ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”
w roku 2018 przewiduje się przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert.
W celu wyłonienia osób wskazanych przez podmioty wymienione powyżej należy przeprowadzić
nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 893/18
Burmistrza Czerska
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE – NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSÓW OFERT
Burmistrz Czerska na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy, do udziału w pracach komisjach konkursowych
opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w ramach projektu
„Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu na realizację zadań publicznych w ramach projektu
„Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Burmistrz
Czerska, uwzględniając rodzaj zadania, na który został ogłoszony konkurs, powołuje do
komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na
członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące
udział w danym konkursie ofert.
Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w pracach Komisji konkursowej:
1. Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatne. Za
w posiedzeniach członkom Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

udział

2. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące
kryteria:
a) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w danym konkursie;
b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w danym konkursie, w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
c) reprezentują organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zapisami statutu lub innymi
dokumentami.
3. Zadaniem członka Komisji konkursowej będzie ocena merytoryczna ofert na realizację
zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
4. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Burmistrz Czerska.
6. Zgłoszenie do komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osobę
upoważnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia którego występuje
kandydat.

7. Zgłoszenie nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji konkursowej.
8. Formularz zgłoszenia do Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów: Zgłoszenia – na załączonym formularzu należy składać
w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału
w Komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl’ w roku 2018” , w sekretariacie Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
Termin składania dokumentów: 27.04.2018r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Wszelkich informacji udziela pracownik Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku –
Wojciech Witkowski – 52 395 48 56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 893/18
Burmistrza Czerska
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszenia
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji
konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanym przez
Gminę Czersk.
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Nazwa
i
siedziba
organizacji
pozarządowej
lub
podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie

1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2.

Imię i nazwisko kandydata do
reprezentacji
organizacji
pozarządowej
lub
podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie

3.

Telefon kontaktowy

4.

Adres e-mail

5.

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W
NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH (zgodnie z art. 4 ust.
1 ustawy:

I. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
III. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, również opieka nad osobami chorymi
V. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
VI. między społeczeństwami
VII. Ekologii
VIII. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IX. Ochrony zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt)
X. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

IV.

Zaznaczyć
w kratce
znakiem X

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. D.U. Nr 2016 , poz. 922 ) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych
konkursach ofert organizowanym przez Gminę Czersk.

....................................................................................
(czytelny podpis kandydata)

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem – potwierdzające
zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisjach konkursowych
Nazwa podmiotu oraz nazwa i
numer dokumentu
stwierdzającego sposób
reprezentacji podmiotu (np. KRS
lub innego rejestru)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

1)
1) .............................
2)
2)...............................
1)
1) .............................
2)
2)...............................

…….…………………………., dnia …................. 2018 r.

