
O g ł o s z e n i e 

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ogłasza 

tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których 

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

kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację 

zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej:  

- prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014-2018, 

- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych 

umysłowo typu B na lata 2014-2015 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji może dokonać organizacja pozarządowa 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Zgłoszenia należy składać pisemnie, na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2013 r. do 

Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (pok. 39)  lub pocztą elektroniczną na 

adres:  starostwo@powiat-wyszkowski.pl  . 

Podmiot dokonujący zgłoszenia osoby do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje 

w tym obszarze. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego 

statutowo organy. Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta. Komisje 

konkursowe będą pracować w dni powszednie w godzinach od 8
00

do 16
00

. Dla każdej z 

komisji przewiduje się od 1 do 4 posiedzeń. 

Do prac w komisji konkursowej powołuje Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest 

ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie. 
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Załącznik  

do ogłoszenia o tworzeniu listy 

Z G Ł O S Z E N I E 

kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań 

publicznych powiatu wyszkowskiego w  zakresie pomocy społecznej: 

- prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014-2018, 

- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych 

umysłowo typu B na lata 2014-2015 

Nazwa Organizacji oraz forma prawna: 

 

 

Imię, nazwisko  oraz funkcja osoby zgłaszającej: 

 

 

Adres siedziby podmiotu: 

 

 

Telefon oraz adres poczty elektronicznej: 

 

 

 

DANE KANDYDATA: 

Imię i nazwisko:  

 

 

Adres zamieszkania, telefon oraz adres poczty elektronicznej: 

 

 



Oświadczamy, iż nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegał się o dotację w ramach 

konkursu we wskazanych powyżej obszarach. 

 

Oświadczenie kandydata: 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………wyrażam 

zgodę na zgłoszenie mojej osoby jako kandydata do komisji konkursowych oceniających 

oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i 

przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla celów naboru do ww. konkursów, 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

…………………………………   ……………………………………… 

        miejscowość, data        czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


