Zaproszenie do udzialu w pracach komisji konkursowej
\ otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji
rz^dowej polegajacym na prowadzeniu punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2017r.

przez organizacje pozarza_dowe.

Starostwo Powiatowe w Slawnie zaprasza organizacje pozarz^dowe oraz podmioty
wymienione w art 3 ust 3 usta\vy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie do
zglaszania kandydatow do udzialu w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie
ofert na reali/aeje zadan publicznych w 2017 roku ogloszonego Uchwala^ Nr XCIX/417/16
Zarz^du Powiatu w Slawnie z dnia 18 Hstopada 2016 r.

Ogolne zasady udzialu przedstawicieli organizacji oraz podmiotow wymienionych w art. 3 ust.3
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na realizacj? zadan publicznych:
1.

W pracach komisji konkursowych moga^ brae udzial przedstawiciele organizacji oraz
podmiotow wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie, ktorzy spelniajaja_cznie nastejDUJ^ce kryteria:
• osoby , ktore zostaly zgloszone przez Zarzad organizacji pozarzadowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
na realizacj? zadan publicznych zwyl^czeniem osob reprezentuja^cych organizacje oraz
podmioty biora^ce udzial w konkursie;
• 33. obywatelami RP i korzystajq. z pelni praw publicznych;
• maja^ doswiadczenie w zakresie przygotowania wnioskow o dotacje i/lub realizacji
projektow;

2.

Zgloszenia na czlonkow komisji konkursowych (zala^cznik nrl) podpisane przez
zainteresowana^ osob^ oraz Zarzajd organizacji zglaszaja^cej nalezy zlozyc osobiscie lub
przeslac do Starostwa Powiatowego w Slawnie ul. Sempotowskiej 2a do dnia 28.11.2015 r.
do godz. 15:30 w Biurze Obslugi Interesanta. O zachowaniu terminu decyduje data wptywu
zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Slawnie.

3.

Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniu komisji jej
czlonkom nie przysluguje zwrot kosztow podrozy.

4.

Zadania komisji konkursowej sa^nastej)ujace;
• ocena i opiniowanie ofert z uwzgl^dnieniem kryteriow okreslonych w tresci ogloszonego
konkursu;
• ocena zlozonych ofert pod wzgl^dem formalnym;

Zal^cznik nr 1

FORMULARZ ZGLOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE
OFERT NA REALIZACJ^ ZADAN PUBLICZNYCH W 2017 ROKU OGLOSZONEGO UCHWAL^
NR XCIX/417/16 Zarzijclu Powiatu w Slawnie z dnia 18 listopada 2016 r.

1. Dane dotycz^ce kandydata na czlonka komisji
a) Imi$ i nazwisko kandydata na czlonka komisji:

............................................................

b) Telefon kontaktowy:

................................................

c) Email kontaktowy:

..................................................

d) Opis doswiadczenia kandydata w zakresie przygotowywania wnioskow o dotacje lub informacje
o realizowanych zadaniach publicznych:

2. Opis zaangazowania kandydata na cztonka komisji w dzialalnosc organizacji/podmiotow
wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
a) Nazwa organizacji/podmiotu:
b) Funkcja:
c) Numer dokumentu stwierdzaja^cego sposob reprezentacji podmiotu (np. KRS lub innego rejestru):

Data i podpis Zarzajdu Stowarzyszenia

Deklaruj^ ch$c udzialu w komisji konkursowej dotyczqcej otwartego konkurstt ofert na
zadan publicznych w 2017 roku.
Data i podpis

Deklaruj<^ o prctwdziwosci podanych wyzej danych i zgodnie z uslawq z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych
Osobowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz.1182, poz.1662) , wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbe^dnych do realizacji procesu \vyboru czhnkow komisji konkursowej w otwartym
konkursie ofert Sfarostwa Powiatowego w Slawnie.
Zapoznalem siq z zasadami ndzialu przedstctwicieli organizacji pozarzadowych/podmiotow wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o dziaMnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej w ohvartym
konkursie ofert Starostwa Powiatowego Sla\vnie.
Data i podpis kandydata
na czlonka Komisji Konkursowej

Wypelniony i podpisany formularz nalezy przestac lub zlozyc osobiscie do dnia 28.11.2016 r. godz. 15.30 w
Starostwie Powiatowym w Slawnie - Biuro Obslugi Interesanta.

