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UCHWAŁA Nr 18012017

ZARZ ĄDU POWIATU WSCHOWSKIE GO
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofeń na realizację zadania publicznego w latach
2017-2018 z zakresu akffiżacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,rAktywna integracja w Powiecie
\ilschowskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operaryjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.

Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez
powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatolvym (tj.
Dz.U. z2)I7r.,poz. 1868 zezm.), art.4 ust. I pkt2, art.5 ust.4 pkt 1, art, 11 ust. 1 pkt 2,ust.2i
ust. 3, art. 13 ust, 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 t. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. I8I7 zę zm.) w zwiryku z Podrozdziałem 4.6 pkt 6, 7 i 8

ppkt c Wy.tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarzę włączenia społecznego i
rwaIczaria ubóstwa z Wkorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata20l4-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 24 pńdziemika 20 1 6r.

Zarząd Powiatu w składzie:

L Przewodniczący - Marek Boryczka
2. Wicestarosta - Wojciech Kuryłło
3. Członek Zarządu - Włodzimierz Drzewiecki
4. Członek Zarządu - Zdzisław Siemczyk

uchwala, co następuie:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadartia publicznego w latach 2017-2018 z
zakresu akffitzacji zawodowej uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie
Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznęgo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna,
działanię 7 ,2. Progratrry aktywnej integracji realtzowartę przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2. Treśó ogłoszenia o otwaĘm konkursie ofert stanowi załącznlk nr 1 do niniejszej uchwały.
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§3. Zarząd Powiatu Wschowskiego powoła Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert organlzacji
pozarządorych składanych w ramach w/w otwartego konkursu ofert.

§ 4. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszac swoich przedstawicieli na kandydatów do Komisji
Konkursowej według zasad określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr ż do niniejszej
uchwały.

§ 5. Ogłoszenie o koŃursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego we Wschowie, na jego stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy og]oszeń, a
także na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Wschowskiego
z dnia 25 października 2Ot7 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz, U, z201,6 r. poz, I8I7 ze zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach żOL7-2OI8 zadania publicznego w zakresie aktywizacji
zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.

Równowaga społeczna, dzińanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.

l. Informacje ogólne

Zarząd Powiatu Wschowskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U, z2OL6 r, poz, L8I7 ze
zm.) do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w
otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2OI7-2Ot8 w
zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej
reprezentującej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
Udział w pracach Komisjijest nieodpłatny, Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży
na posiedzenia komisji.

Il. Wymagania

L. W sktad Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizaĄi pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.
2, Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami Wnioskodawców

biorących udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak

Projekt pn ,.Aktywna integrac.jaw Powiecie ll/scho*-skim " współJinansowany prcz L,'nię Europejską

- Europejski Fundusz Społeczn1, w ramach Regionalnego Programu Operac.ujnego Lubuskie 2020

Fundusze
Europejskie
Pfogróm Re9ionalny

Unia Europejska
EUiopej5ki F!ndUsż społeczny

Załqcznik nr 2
do uchwoły nr 180/2017

Zarzqdu Powiatu Wschowskiego
z dnia 25 pożdzierniko 2017r,

1,

2

3



! Lubushie
>r' 

watezachodu

również nie mogą pozostawać wobec oferentów
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
oceny.

ll!. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Zgłoszenie przez organizaĄę pozarządową kandydata do udziału w Komisji Konkursowej nie jest
jednoznaczne z powołaniem go do składu Komisji.
Z nadesłanych zgłoszeń do przedmiotowej komisji zostanie wybrany co najmniej 1 przedstawiciel
w/w podmiotów.
Wyboru przedstawicieli organizaĄi pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Wschowskiego
w drodze uchwały, w oparciu o posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i

umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej.
lnformacja o składzie Komisji zostanie umieszczona w Biuletynie lnformacji Publicznej Starostwa
Powiatowego we Wschowie, na jego stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.
Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2OI7r. poz. 1,257 ze zm.)
dotyczące wyłączenia pracownika.
Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę w
dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą
uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym i mogą wydawać opinie.
Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizaĄe pozarządowe, jeżeli:

a) żadna organizacja nie wskaże osób do Komisji Konkursowej
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji
c) wszystkie osoby powołane w skład Komisji Konkursowej podlegają wyłączeniu ze względu

na konflikt interesu.
8. Wszyscy członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub o istnieniu powyższych

przesłanek wyłączających ich z prac Komisji przed otwarciem ofert. Na podstawie powyższych
oświadczeń Przewodniczący Komisji decyduje o wyłączeniu Członka Komisji.

lV. Zadania Komisji Konkursowej

Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych w otwartym
konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie i
załqczniku nr 4 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - kryteria oceny merytorycznej,
Zaopiniowanie ofert oraz rekomendowanie Zarządowi Powiatu Wschowskiego. Opinie Komisji
przedstawiane są w formie protokołu, który podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji
biorących udział w posiedzeniu, Protokół przedkładany jest Zarządowi Powiatu Wschowskiego,
który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty. Komisja wydaje opinie o ofertach w
obecności co najmniej połowy jej członków.
Na każdej Komisji członkowie potwierdzają pisemnie swoją obecność.
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biorących udział w konkursie w takim stosunku
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności
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V. Termin isposób zgłaszania kandydatów do Komisji

L Termin zg|aszania kandydatów upływa w dniu 3 listopada 2Ot7 r. o godzinie 13.00.
2, Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu zgłoszenia, znajdującym się w załączniku do

niniejszego ogłoszenia.
3. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez kandydata orazprzez osobę/osoby upoważnione

do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których
podmiot występuje.

4. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów naIeży przesłać na adres Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów lc lub złożyć osobiście w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w pokoju nr 310, w godzinach pracy urzędu. Za datę
złożenia dokumentu uznaje się dzień jego wpływu do urzędu.

]|{arek
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Załqcznik do ogłosze nia
Za rzqd u P ow i otu W sch ow ski e g o

z dnia 25 październiką 2017r.
w sprawie zgłaszanio kandydatów

do Komisji Konkursowej

FORMULARZ ZGŁOSZENlA

przedstawicieIa organizacii pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej

oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji

w latach 2OL7-2Ot8 zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
pn.,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowsklm"

Projekt pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim " współfinonsowany przez Unię Europejskq
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DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

lmię i nazwisko kandydata:

Dane kontaktowe kandydata:

(adres, tel. kontaktowy, e-mail):

Funkcja pełniona w organizacj i poza rząd owej/pod m iocie
wymienionym wart.3 ust.3 ustawy zdnia24 kwietnia

2003 r.

o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie:

Opis doświadczenia kandydata na członka Komisji
Konkursowej w za kresie działa lności orga nizacji

pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust, 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz jego kwalifikacje i

umiejętności:

l



Uzasadnienie rekomendacji:

Nazwa, adres i siedziba organizacji
pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie oraz adres siedziby:

(proszę podać pełną nazwę organizacji
pozarządowej/podmiotu oraz adres siedziby)

Nazwa i numer właściwego rejestru potwierdzającego

status prawny organizacji pozarządowei/podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200:

r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (np. KRS lub inne)

oświadczenie kandvdata na członka komisii konkursowei:

Deklaruję woIę udziału w Komisji Konkursowej dla zadania publicznego w zakresie aktywizacji

zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie pn.,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" i oświadczam, że:

- wyżejwymienione dane są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym ifaktycznym,
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych,

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji i treści dokumentów
przedstawionych mi w trakcie prac Komisji Konkursowej, informacje te mogę użyć jedynie do oceny ofert i

nie mogę ich ujawniać osobom trzecim,

- organizacja pozarządqwa/podmiot której/ego jestem reprezentantem nie będzie braUa udziału w
konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2O17-2OI8 zadania publicznego w zakresie aktywizacji

Projekt pn. ,,Aktywno integracja w Powiecie Wschowskim " współfinansowony przez Unię Europejskq
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zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i uczestnictwa w

Komisji Konkursowej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2OL6 r.

poz.922 z późn.zm.|,

(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)

kwietnia 2003r. o działalności pożvtku publiczneeo io wolontariacie:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w Komisji Konkursowej.

Oświadczamy jednocześnie, że nie będziemy brać udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie

realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", a

wszystkie w/w dane są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

(miejscowość, data) pieczęć organizaĄilpodmiotu podpis i pieczątka osoby
u prawnionej do reprezentowania
organizacji poza rząd owej/pod m iotu
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