
zatzadzenie Nt 47 91 2020
Prezydenta Miasta zawiercia

z dnia 9 stvcznia 2020 r.

W sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konku|sowej W roku 2020 W otwańym
konkursie ofert na rca|izaąę zadania pub|icznego w ramach projektu 'Wzmacnianie
potencj.ału społeczno - fawodowego'' WspÓłfinansowanego z Europejskiego Funduszu
społecznego w ramach Regiona|nego Programu operacyjnego Wojewódzh7va Ś ąskiego
na lata 2014-2020 .

Na podstawie art' 30 ust'1 ustawy o samorządzie gminnym (Ii)' Dz'U z 2019 |' paz. 506 z późn' zm')
oraz ań 15ust 2a i 2b , 2d ustawy z dnia 24 kwietn]a 2003 r' o działa|ności poŹytku pub|icznego io
wolontariacie (i'i' Dz' U ' z 2019 |'' paz' 688 z późn' zm ')

- zafządzam .

s1
ogłosić nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej W roku 2020 W otwańyrn konkUrsie ofeń
na rea|izację zadania pub|icznego W rarnach projektu 'Wzmacnianie potencjału społecfno -

zawodowego' Współfinansowanego f Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regiona|nego
Programu ope|acyjnego Województwa Śląskiego r|a |ata 2014'202a '

s2
Treść fo|mu|arza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejsfego zazqdzenia' który zamieszcfony
jest nai

1' Tab|icy ogłoŚzeń UŻędu lMjejskjego W Zawlerciu L]|' Leśna 2 oraf |Vliejskiego ośrodka Pomocy
społecznej W Zawierciu u|' Piłsudskiego 47'

2' stronie internetowej Urzędu |Vljejskiego: zaw]ercie'eu oraz |\4iejsklego ośrcdka Pomocy społecznej
w Zawierciur mopszawlercie.pl.

3' stronie Biu|etynu lnformacji Pub|]cznej Użędu Nliejsklego: zawiercie'bip.net.p] oraz |Miejskiego
ośrodka Pomocy społecznej W Zawierci!: bip'mopszawiercie.pl'

z a|ządzenie wc1adzi w życie f dr:eT podo|sa1|a

s3
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he4'denta Miasta Zawiercia z dnia 09 stycznia 2020 r.

FoRMULARZ ZGŁosZENIo\łry

KANDYDATA NA CZŁoNl.Ą KoMIs.[ KoNKURsowEJ

NA 2020 r.

Deklaruję udział wpracaclr komisji konkursowej związanej z rea1izacj4 następującego zadania
publicznego: działanie na rzecz osób zaglożonych lub dotkniętych ubóst\,vem i rłykluczeniem
społeca1yn polegając].m na świadczęniu usług ŃĘwnej integracji o charakterze zawodortym
d]a ucfestnikóq, prcjektu ,,wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego'' J'.ulsy
zawodowe i staże za$'odowe.

Tmię i nazwisko kaDdYdata
Adres mailolvy
Telefbn kontaktowy
Nazwa organizacjj
pozaŻqdowej ]ub podmiotu
w]'mienionego w art. 3 ust. 3
ustai^,T o działalności poż),'tku
publicnego,
IeplezentowaleJ/.go pIzęz
kandydata
Posiadane przez kandydata
kwalifikacje i doświadczenie
przydatne podczas pracy 1v
komisii koŃursowej

Potwieldfam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręczrr1.rn podpisem. Zgodnie
z Rozpo|ządzęijqn P arlamenfu Europej skiego i Rady (UE) 20 1 6 /67 9 z d|1la 27 k\\jętna 2076
r' w splawe ochrony osób flzycznych lt zsł|ązk.l z przetwarzariem danych osobowych
i w sprawie srvobodnego przepĘwu takic1r danych o'-.az uclrylenia d1'rektywy 95/46,ĄME
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RoDo wyrażallt Zgouę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rea1izacji procesu wyboru
człoŃów komisji konkursowej oraz przeprowadzanej pIoceduy otwańego koŃusu o1elt.

Podpis kandydata na czlonl<a
komisii
Data i miejscowość
Podpis i pieczęcie osoby
upo\łażnionej do leplczentowania
organizacji/podmiotu, z ramienia
któIego \łrystępuję kandydat
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NABoR NA CZŁoNKow KoMIsJ] KONKURSOWEJ

?rezydęnt Miasta Zalvielcie ne podslawie ar.t' 15 ust' 2a. 2b i 2d usLawy Z dnia 24 kwiętnia 200] r'
o działalności poż,}tku prLblicznego i o wolontariacie (tj' Dz. U' Z 2019 r ',poz' 688 zpóźt\. zm.) zaprasza
przedstawicieli orgaIizacji pozarządowych oraz podmiotów \łymienionych w a ' ] ust' 3 w' usta\ĄT,
do udziafu w pmcy komisji konkursoBej opiniującej olęty narealizacię zadania publicznego w ramach
projektu ',wanacnianie potencjału społeczno zawodowego'' współfinansowanęgo z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regiona1nogo Proglamu operacy.jnego Wojewódawa Śląskiego na
lata 2014-2020 .

KaŹdorazowo po ogłoszeniu ko kulsu na rea]ifację zadan pub]icnych w ramach projektu

,,wzmacnianie potencjału spo]ecfno Zawodowego,, współfinansowanego z Eulopejskie8o Funduszu
społecznego .'r' mmach Regiona]nęgo Programu operacy,jnego Województwa Śląskięgo na lata 2014-
2020, Pl€fydent Miasta Zawiercie uwzg]ędniając rodzaj zadania, na który został og.loszony konkurs
powofuje do komisjj konkursowej przedstawicie]i o|ganizacji pozalządoiĘych Z lisry kandydatów na
czło ków komisji konkulsowych z wyłączeniem osób reprezonfujących olganizacje biorące udziat
\v danym konkursię ofeft'

ogóine fasady udziału w pracach Komisji konkursowych.

1. Uczestnictwo w pracach Komisjijest nieodp.latne.
2' Komisja konkursowa powołana zos1anie zarządfe iem Prezydenta Miasta Zawiercje-
3. Zadanicm członlG Komisji konlTrsowej jest ocena formalna i melytoryczna złożonych ofeń na

Iealizację zadania pub1icznego.
4. zgłoszelrie lQndydata niejest gwarancją włączenia w skład Komisj i konkursorł cj.
5. W pracach Komisjimogą wziąć udział osoby,lĆóre spełniają lącaiie przedstawjone warunki:

- nie ręprezęntują olganizacji pozarządowych 1ub podmiotów Wymienionych w art' 3 ust' 3
usta\ły o działalności pożf.tku publicznego i o wo]ontariacie, które biolą udział w danym
konkursie,
- nie pozostają wobec oferentów, bjorących udfia,l w otwaĄn konkursie ofęlt, w takim
stosunku plawnym bądź |aktycznym, który mógłby budzić wątpiiwości co do bezstronności
członka Komisji,
. Ieplezentują olganifację pozarządową lub podmiot w}nioniony vr' art' 3 ust. 3 ustaw}'
o dfiałalności po4'tku publicznego j o wolonta|iacie, zgodnie z fapisami statufu lub innymi
dokumentami.

6' Do członków Komisji koŃursowej biorącyclr udział w opiniowaniu ofert stosuje się p zepisy
kodeksu postępowania admiDistfacyjne8o doryczące wyłączenia pracownika'

7. Fonnularz zgłoszeniowy do Kornisji konkursowej stalowi Za]lącalik do niniejszego
zuz4dze ia.

Formularze zgloszeniowe należy składać w zaklejonej kopelcie, w sekętariacie Miejskiego
ośrodka Pomócy Społecznej w Zawierciu u]' Piłsudskiego 47, ] piętro, pok' l05, w terminie do
dnia| l 6 ' 0 ] .2020 I' (decyduj e data q*ywu do ul7ędu)'
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