
UCHWALANYMI. W .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

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. z 2020 r. póz. 1057 z późn. zm.) uchwały
nr 158.XXVI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23.10.2020 r. w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego na rok 2021"oraz art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920) w związku z art. 19 pkt 11, art. 25
ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (f. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1876
z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na
zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącą załącznik nr l do niniejszej uchwały.

2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. l dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. l podlega publikacji na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Andrzej Cześnik - Przewodniczący

Sławomir Olejniczak - członek

Marek Chyliński - członek

Sławomir Krystek - członek

Dariusz Twardowski - członek



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr U3J .80 .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 5 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy

społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży jest zadaniem własnym powiatu finansowanym z jego budżetu. W celu wykonania
nałożonego zadania, jednostki samorządu terytorialnego mogą samodzielnie prowadzić ośrodki
wsparcia bądź zlecić ich prowadzenie innemu podmiotowi w trybie przewidzianym w przepisach
ustawy o pomocy społecznej (art. 25).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1057 z późn. zm.), powierzenie zadania
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d,
„Programem współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego na rok 2021" komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu
w Sierpcu, m.in. spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w wyniku
ogłoszenia zapraszającego do zgłaszania kandydatur.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Andrzej SłMtouf Cześnik



Załącznik nr l
do UCHWAŁY Nrvlj .&O.2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym

konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi

dziećmi i kobiet w ciąży

Zarząd Powiatu w Sierpcu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1057
z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu
okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

W skład komisj i konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacj i
pozarządowych biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej zobligowane są do wypełnienia
stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do ogłoszenia) i przesłanie go-w terminie do dnia 22 lutego 202 Ir. - na
adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc drogą pocztową
lub złożenie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta (parter) lub w Sekretariacie Starostwa
(I piętro, pokój 101). Przedmiotowy formularz należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby
(osób) upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wskazujących kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.
Termin wskazany powyżej jest ostateczny, zgłoszenia składane osobiście lub napływające droga
pocztową po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli
organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu w oparciu o posiadane przez
kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji
konkursowej.

Udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział nie przysługuje zwrot
kosztów podróży.

STAROSTA

JKAndrzej Sł/\folmr Cześnik



Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr*** W .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lutego 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
kandydata do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego
miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży :

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
reprezentowanych przez kandydata
Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne
podczas pracy w charakterze członka komisji
Konkursowej

-

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na
zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży.

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
-nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności;
-w ostatnich 2 latach od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem w stosunku

pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byłem członkiem władz jakiegokolwiek
z wnioskodawców biorących udział w konkursie;

-jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych; posiadam przynajmniej roczne
doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizację zadań
publicznych;

-zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 r. póz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Powiat Sierpecki.

Podpis kandydata na członka komisji

Data i miejscowość

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
komisji konkursowej Powiatu Sierpeckiego.

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej Powiatu Sierpeckiego

Pieczęć organizacji/podmiotu*

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji
organizacji/podmiotu

STAROSTA

Andrzej Słaffbmir Cześnik


