
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 802/2022 

Zarządu Powiatu w Świdnicy  

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

Ogłoszenie o naborze  

kandydatów na członków Komisji Konkursowej  

 

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania 

publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością                                                  

pn. ,,Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością” 

 

W związku ogłoszonym otwartym konkursem ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością                                                  

pn. ,,Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 

aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością” , 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.  poz. 1057 z późn. zm. ), Zarząd Powiatu w Świdnicy  zaprasza 

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub  podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. 

ustawy do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone                                

w                             otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy. 

 

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki: 

a) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zarejestrowanych i prowadzących działalność na rzecz osób                                                              

z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu  Świdnickiego bądź osobą wskazaną 

przez nie; 

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej; 

c) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu; 

d) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych                                      

w Załączniku nr 1 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla 

celów kontaktowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - Dz. U. UE.L.2016.119.1), przy zachowaniu postanowień dotyczących 

gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu kandydata na członka 

komisji konkursowej w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o wypełnienie stosownego 

formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać              

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 

Świdnica, pokój 36, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

pcpr@pcpr.swidnica.pl do dnia 13 czerwca 2022 r. do godziny 8.00 Formularz 

zgłoszeniowy musi być podpisany przez 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 wolontariacie, z ramienia, których 

podmiot występuje. 



3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie 

zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów 

zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da 

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

4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd 

Powiatu w Świdnicy, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności 

przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję 

Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert. 

6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów 

podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji. 

7. Ogłoszenie i druk zgłoszeniowy zostały umieszczone na stronach internetowych: 

www.powiat.swidnica.pl  oraz www.pcpr.swidnica.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcpr.swidnica.pl/


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 802/2022 

Zarządu Powiatu w Świdnicy  

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 
Formularz zgłoszenia 

na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert                              

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób                                                     

z niepełnosprawnością pn. ,,Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób   z niepełnosprawnością” 

 
 DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

I. 

Imię i nazwisko kandydata wskazanego przez 

organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie  

 

II. Telefon kontaktowy  

III. Adres e-mail  

IV. 

 Krótki opis doświadczenia kandydata w zakresie 

działalności na rzecz osób z  niepełnosprawnościami 

oraz doświadczenia we współpracy  z administracją 

publiczną 

 

V. 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert  
na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością                                                  

pn. ,,Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 

społecznej dla osób z niepełnosprawnością” 
Oświadczam, że:- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;- jestem obywatelem RP i 

korzystam z pełni praw publicznych;- zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - Dz. U. UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do 

udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert organizowanym przez Zarząd Powiatu 

w Świdnicy. 

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

(czytelny podpis kandydata) 

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O  DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH  

 Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem – 

potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej     

Nazwa podmiotu oraz 

nazwa i numer dokumentu 

stwierdzającego sposób 

reprezentacji podmiotu (np. 

KRS lub innego rejestru) 

 

 

Data, imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

 

Podpisy i pieczątki osób 

upoważnionych 

 

 

 

 

 



 


