Uchwała nr 1283/20
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym
uprawnionym podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd
Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej,
opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje
treść, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wyboru członków Komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Zarząd
Powiatu Opolskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Opolu
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa,
2. Leonarda Płoszaj,
3. Krzysztof Wysdak,
4. Joachim Świerc,
5. Henryk Zapiór.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym
uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) organ administracji publicznej
ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania
złożonych ofert.
Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Opolskiego otwartego konkursu ofert na
powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, należy przeprowadzić
nabór członków Komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty.

Załącznik do Uchwały nr 1283
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie
o naborze członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
ofert na powierzenie w roku 2021 r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
2 – 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Zadaniem Komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert, które zostaną złożone w
otwartym konkursie ofert na powierzenie w roku 2021 r. realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w
art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w szczególności:
1. ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w oparciu o
kryteria określone w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
2. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Opolskiego.
II. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2– 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z wyłączeniem osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże
ustawy, biorące udział w konkursie, w którym Komisja konkursowa opiniuje oferty.
III. Kandydaci na członków Komisji konkursowej winni:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na
terenie Powiatu Opolskiego i działających na ich rzecz;
2. złożyć pisemne zgłoszenie członka Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w przedmiotowym konkursie.
IV. Członkowie Komisji konkursowej, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych
lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, powoływani są do opiniowania ofert
złożonych w drodze otwartego konkursu ofert, na czas określony, do zakończenia procedur
związanych z rozpatrywaniem ofert złożonych w przedmiotowym konkursie.
V. Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi
ofertę w przedmiotowym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami oraz
pracownikami. Do wyłączeń członków Komisji konkursowej mają zastosowanie
postanowienia art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

VI. Członkowie Komisji konkursowej nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział
w przedmiotowym konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
VII. Warunkiem udziału w naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej jest złożenie
wypełnionego zgłoszenia kandydatury wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
ogłoszenia.
VIII. Z tytułu prac w Komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia oraz
zwrotu kosztów przejazdów.
IX. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2020. do godziny
15:30 (decyduje data faktycznego wpływu) osobiście lub za pośrednictwem operatora
pocztowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich
27, 45 – 005 Opole. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Zgłoszenie kandydatury do składu Komisji konkursowej – Prowadzenie domu dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Zgłoszenie dostarczone po wyznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane.
X. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Opolu.
IX. O terminie i miejscu obrad Komisji konkursowej jej członkowie zostaną poinformowani
telefonicznie.

Załącznik
do Ogłoszenia o naborze członków
Komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert

Formularz zgłoszenia
Kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do składu Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
1.
Imię i nazwisko
2.
Telefon kontaktowy
3.
Adres e-mail
Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na powierzenie w 2021 r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2–3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do udziału w Komisji konkursowej.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym publikację mojego imienia i nazwiska,
zgodnie z art. 4 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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. Urz. UE.L z 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, w związku ze
zgłoszeniem mojej kandydatury do składu Komisji konkursowej.

………………………
(podpis Kandydata)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dane organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata
Nazwa organizacji pozarządowej
lub podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 2–3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie
Forma prawna
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym
Adres siedziby
Nr telefonu, adres e-mail
organizacji
Uzasadnienie wyboru kandydata

……………………….
…….……………………………………………
(miejscowość, data)

……..……….……………………….
(pieczęć organizacji)

(podpis/y osoby/osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli)

