
Załącznik nr 2          
do Uchwały Nr 511/2021
Zarządu Powiatu Sieradzkiego 
z dnia 12 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o naborze
przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Na podstawie  art.  15 ust.  2a  i  2d ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 roku o  działalności 
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  Zarząd  Powiatu  Sieradzkiego  ogłasza  nabór 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej powoływanej 
do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
821  ze  zm.)  pn.  „Prowadzenie  placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu 
socjalizacyjnego”.
Członkami Komisji Konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria:

I. reprezentują  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3 
ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział 
w danym otwartym konkursie ofert,

II. są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.
III. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - 

Kodeksu postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
ze zm.).

Tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert  
w otwartych konkursach ofert określa Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłoszenia  przedstawicieli  do  Komisji  Konkursowej  należy  przesłać  lub  złożyć  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 
w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
Udział  w  posiedzeniach  Komisji  Konkursowej  jest  nieodpłatny  i  za  udział  
w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów.
Formularz  zgłoszenia  kandydata  do  Komisji  Konkursowej  w  załączeniu  do  niniejszego 
ogłoszenia.



Załącznik do ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert 
na powierzenie realizacji  zadania publicznego z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 
pn. „ Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………...................

Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata ……………………………………………………..
Adres organizacji zgłaszającej kandydata ………………………………………………………
Nr KRS lub innego właściwego rejestru ………………………………………………………..

Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko, funkcja) ………………………………………………….

Kontakt ze zgłoszonym kandydatem (adres, e-mail, nr tel.)

……………………………………
Pieczęć i podpis osoby zgłaszającej

Oświadczenie:
1.  Wyrażam zgodę na  zgłoszenie  mojej  osoby do Komisji  Konkursowej  oceniającej  oferty 
organizacji  pozarządowych  na  realizacje  zadania  publicznego  z  zakresu  ustawy  z  dnia  9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 821 ze 
zm.). 
2. Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz 
że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
3.  Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb 
niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, dotyczącej rozpatrywania ofert.

………………………………………………………………
(Czytelny podpis osoby zgłaszanej do Komisji Konkursowej)



OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  nie  pozostaję  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym  
z podmiotami biorącymi udział  w konkursie,  który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do 
mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i  systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.821  ze  zm.)  pn.  „  Prowadzenie  placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Oświadczam, że nie brałem udziału w więcej niż 3 komisjach konkursowych oceniających 
oferty na zadania publiczne w roku 2021.

……………………………………
Podpis składającego oświadczenie


