Uchwała Nr 229/2020
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych Powiatu
Wałbrzyskiego w 2021 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),§ 12 ust.
1 uchwały nr XVI/56/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia na rok 2021 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Wałbrzyskiego w 2021 r.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Promocji
i Oświaty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kwiatkowski
Wicestarosta:
Iwona Frankowska
Członkowie Zarządu:
Mirosław Potapowicz
Bogusław Uchmanowicz
Marek Masiuk

Uzasadnienie
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej
przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą: przedstawiciele organu
wykonawczego tej jednostki, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział
w konkursie. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja
konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu
administracji publicznej. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik
do uchwały Nr ……/2020
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2020 roku

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego
w 2021 r.
§1. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), zwanej dalej "ustawą", Zarząd
Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami"
na członków komisji konkursowej oceniającej w 2021 r. oferty zgłoszone w otwartych
konkursach ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży
za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
3. Termin członkostwa w komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.
§2. Wymagania:
1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
działającą na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, zgodnie z postanowieniami statutu lub
z innymi dokumentami,
b) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
oraz ustawy o finansach publicznych,
c) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje,
wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora,
d) posiadają obywatelstwo polskie,
e) mają nieposzlakowaną opinię,
f) korzystają z pełni praw publicznych,
g) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
§3. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę
kandydata na udział w pracach komisji konkursowej, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz oświadczenia, o których mowa w stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
2. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych maksymalnie dwóch członków,
reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji
konkursowej.

3. Wyboru członków komisji dokona Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w drodze uchwały
w terminie do dnia 29.01.2021 r.
4. Od podjętych decyzji związanych z wyborem członków komisji, nie przysługuje odwołanie.
5. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U 2020 poz.
256 z późn. zm.), dotyczące wyłączenia pracownika. Wyłączenie członka komisji
z postępowania nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Komisji,
6. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z oferentami stosunkiem pokrewieństwa,
powinowactwa lub służbowym tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości
co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
7. Członek komisji konkursowej, który pozostaje z podmiotem biorącym udział w otwartym
konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieją uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności, ma obowiązek poinformowania o tym
Przewodniczącego i jest wyłączony z udziału w ocenie wszystkich ofert, które zostały
złożone na dane zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.
8. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli
uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 2 i pkt 3 ustawy,
komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
9. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony
organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku
2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da pkt 1 ustawy, będzie działać bez ich
udziału.
§4. Zadania Komisji Konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
w otwartych konkursach ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
ogłoszenia o konkursie,
b) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
c) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.
§5. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej
- „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty” do Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych.
§6. Termin składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 stycznia 2021 r.
2. O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu.
3. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

