
Załącznik nr 1 do uchwały nr 622/2020
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), 
w związku z § 10 ust. 4 Uchwały nr lll/XVI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 lutego 
2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 
w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r., wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Cel naboru, zakres przedmiotowy oraz termin prac komisji:

1. Celem naboru jest wyłonienie dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 
w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

2. Planowane prace komisji konkursowej odbędą się jednego dnia w terminie od 13.07.2020 r.
do 31.07.2020 r.., w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, w godzinach 
pracy urzędu.

3. O terminie posiedzenia komisji członkowie będą informowani telefonicznie bądź listownie, 
co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

II. Wymagania formalne niezbędne dla kandydata na członka komisji konkursowej:

1. Kandydat na członka komisji konkursowej musi być wskazany przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2. Kandydatem może być osoba, która:
- jest obywatelem RP,
- ma ukończone 18 lat,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona jest praw publicznych.

3. Kandydat musi oświadczyć, że wyraża zgodę na powołanie do składu komisji.

ogłasza
nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie



4. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacj i 
pozarządowych, które biorą udział w konkursie, a także pracownicy Starostwa. Powiatowego 
we Wrześni, którzy byliby w jakiejkolwiek sposób związani z tymi organizacjami 
pozarządowymi.

III. Termin i warunki składania zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej:

1. Zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonywać na formularzu 
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. Zgłoszeń dokonują organizacje pozarządowe łub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione 
do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przez kandydata, który 
oświadczy, że wyraża zgodę na powołanie do składu komisji.

4. Formularze zgłoszeniowe należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji 
konkursowej — emeryci w 2020 r. ” w nieprzekraczalnym terminie do 26.06.2020 r. do godz.
15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62- 
300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

5. Wzór formularza zgłoszeniowego można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu 
(www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego 
('www.bip.wrzesnia.powiat.pl').

IV. Wyłonienie członków komisji konkursowej oraz dodatkowe informacje:

1. Spośród zgłoszeń prawidłowo wypełnionych oraz spełniających warunki formalne Zarząd 
Powiatu dokona losowania dwóch osób. O miejscu i terminie losowania zostaną poinformowani 
przedstawiciele organizacji, które zgłosiły kandydatów.

3. O powołaniu do udziału w pracach komisji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Praca w komisji ma charakter społeczny. Członkom komisji nie będzie przysługiwało

wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

http://www.wrzesnia.powiat.pl


ZARZĄD POWIAJfj
WRZESIŃSKIEGO

Załącznik nr 2 do uchwały nr 622/2020
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu 
wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku, 
wskazanego przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1.

Nazwa organizacji pozarządowej lub 
innego podmiotu wymienionego w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

2. Nr KRS lub innego rejestru

3. Adres siedziby (miejscowość, ulica, nr 
budynku, kod pocztowy, poczta)

4. Tel. kontaktowy

5. Adres e-mail

6.

’ r.,

Osoby upoważnione do 
reprezentowania organizacji 
pozarządowej lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie
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DANE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

1. Imię i nazwisko kandydata

2.

Adres korespondencyjny (miejscowość, 
ulica, nr budynku, kod pocztowy, 
poczta)

111! Tel. kontaktowy

4. Adres e-mail

811 Opis posiadanej wiedzy i/lub 
doświadczenia w dziedzinie obej muj ącej 
zakres przedmiotowy pracy komisji.

Oświadczam, że:
- zapoznałam/łem się z treścią ogłoszenia o nabc 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze 
w 2020 roku, wskazanych przez organizacje poza 
3 ustawy o działalności pożytku publicznegc 
Wrzesińskiego nr 622/2020 z dn. 16 czerwca 202(
- wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem pr
- jestem obywatelką/em RP, mam ukończone 18 3 
i nie jestem pozbawiona/y praw publicznych,
- nie pozostaję wobec oferentów biorących i 
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnion
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
do przeprowadzenia procedury otwartego konki 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejsl 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związk 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy 
o ochronie danych).
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochror 
Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego 0 
Powiatowe we Wrześni/ Ochrona danych osobow

>rze członków komisji konkursowej do opiniowania 
na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

rządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 
) i o wolontariacie (Uchwała Zarządu Powiatu 
) r.),
awnym i faktycznym,
at, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

idział w konkursie w takim stosunku prawnym 
s wątpliwości, co do bezstronności, 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
irsu ofert przez Starostwo Powiatowe we Wrześni 
dego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

ly danych osobowych dostępna jest w Biuletynie 
-vww.bip.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce Starostwo 
ych. .

(data i czytelny podpis kandydata)

(Podpis/y i pieczątka/ki osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania organizacji pozarządowej 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)


