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OGŁOSZENIE
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej
oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego
w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022”
Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057 z poźn. zm.) w związku z uchwałą nr
53/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pn.:
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu
Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”
Zarząd Powiatu w Jaworze
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji
konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.
Zadaniem komisji jest opiniowanie złożonych ofert w oparciu o Regulamin pracy Komisji
Konkursowej zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Jaworze.
Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać
w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który
może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert, a także
nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735).
Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się
pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do dnia 19 października 2021 r.
Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Starostwie Powiatowym w
Jaworze, adres: 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu w Jaworze dokona wyboru 1 członka
komisji. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na
członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą
udziału w pracach komisji wówczas komisja konkursowa może działać bez ich udziału.

Zał.
Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów na członka komisji konkursowej.

