
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 361  /2017

Zarządu Powiatu Sieradzkiego 

z dnia 22 maja 2017 roku

Otwarty  konkurs  ofert  na  powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  

w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla wychowanków rodzin zastępczych 

(wychowankowie w wieku 10-14 lat, 20 osób) uczestniczących w projekcie „Po stronie

rodziny  –  rozwój  usług  na  rzecz  rodzin  zastępczych  w  powiecie  sieradzkim”

współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  o na lata 2014-2020,

Oś  Priorytetowa  IX  Włączenie  społeczne,  Poddziałanie  9.2.1  –  usługi  społeczne  

i zdrowotne

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, art. 5 ust.2 pkt. 1, art. 11

ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3, art. 13 ust.1 oraz art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 i 1948

oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla

organizacji  pozarządowych  w  zakresie  zorganizowania  wypoczynku  letniego  dla

wychowanków  rodzin  zastępczych  (wychowankowie  w  wieku  10-14  lat,  20  osób)

uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych

w  powiecie  sieradzkim”  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IX  Włączenie  społeczne,  Poddziałanie  9.2.1  –  usługi

społeczne i zdrowotne

Do  konkursu  mogą  przystąpić  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  2-3  ustawy  z  dnia  

24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  prowadzące

działalność statutową obejmującą organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,

nazywane dalej oferentami.

I. Rodzaj  zadania  i  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  jego

realizację.

1. Opis przedmiotu konkursu.

Zorganizowanie  w  sierpniu  2017  r.  wypoczynku  letniego  dla  wychowanków  rodzin

zastępczych (10-14 lat, 20 osób) w formie tygodniowej wycieczki, nazywanego dalej usługą.

Oferent zobowiązany jest zapewnić zakwaterowanie w obiektach o następującym standardzie

(warunki minimalne):

• pobyt w pokojach max. 2-4  - osobowych (każdy pokój z pełnym węzłem sanitarnym:

umywalka, prysznic, wc);

• możliwość korzystania z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej obiektu (basenu lub

siłowni, z boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę).

zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.

W ramach usługi oferent zapewnia uczestnikom korzystanie z różnorodnych kulturalnych i

rekreacyjnych  form  spędzania  czasu.  Oferent  zobowiązany  jest  do  przedstawienia

harmonogramu zajęć w tym zakresie.

W  szczególności  w  ramach  usługi  uczestnicy  będą  mieli  możliwość  skorzystania

z  kulturalnej  i  rekreacyjnej  oferty  stolicy  województwa  –  Łodzi,  w  tym  co  najmniej

zwiedzanie:



• Manufaktury  Czekolady  przy  ulicy  Piotrkowskiej  Chocolate  Story  (gdzie  można

wykonać własną tabliczkę czekolady),

• spacer  ulicą  Piotrkowską  z  uwzględnieniem:  Alei  Gwiazd,  na  której  pamiątkowe

gwiazdy mają  najwybitniejsi  twórcy polskiego filmu ponadto obejrzenie jednego z

największych murali na świecie, 

• spacer  szlakiem  turystycznym  "Łódź  Bajkowa"  (gdzie  będzie  można  zobaczyć
pomniki: Misia Uszatka, Pingwina Pik-Poka, Bonifacego i Filemona, Trzech Misiów,

Wróbelka Ćwirka,  Maurycego i  Hawranka,  bohaterów filmu Zaczarowany ołówek,

Plastusia i Ferdynanda Wspaniałego),

• Muzeum Animacji  Se-ma-for  (w którym można poznać  tajniki  produkcji filmowej,

zobaczyć scenografię i lalki używane podczas produkcji najbardziej znanych filmów),

• Muzeum  Kinematografii  (które  udostępnia  m.in.  plakaty  filmowe,  elementy

scenografii, urządzenia techniczne, a także bogatą kolekcję filmów na taśmach.

• Skansenu  Łódzkiej  Architektury  Drewnianej  (gdzie  można  obejrzeć  w  jakich

warunkach mieszkali niegdyś robotnicy pracujący we włókiennictwie)

• Centralnego  Muzeum  Włókiennictwa  w  Białej  Fabryce  (  jeden  z  najstarszych

zabytków architektury przemysłowej,  gdzie można zobaczyć  m.in.  dawne maszyny

używane we włókiennictwie),

• Palmiarni i Ogrodu Japońskiego (położonego na terenie Ogrodu Botanicznego),

• Ogrodu  Zoologicznego  (które  jako  jedyne  w  Polsce  prezentuje  zagrożone

wyginięciem lwy azjatyckie),

• Planetarium EC1( jedno z najnowocześniejszych w tej części Europy),

• Galerii Łódzkiej (centrum handlowego i gastronomicznego).

Ponadto  uczestnicy  będą  uczestniczyć  w  seansie  kinowym  lub  teatralnym  w  jednym  z

łódzkich kin/teatrów, skorzystają również z jednego co najmniej dwugodzinnego wejścia do

parku rozrywki wodnej (termy w Uniejowie lub Aouapark Fala w Łodzi). 

Przewiduje się również jedną wycieczkę w celu zwiedzania zabytków i atrakcji historycznych

lub/i  turystycznych  oraz  kulturalnych  Regionu  Łódzkiego.  Do  wyboru  pozostaje:  Park

Edukacyjno – Rozrywkowy Mikrokosmos w Ujeździe, Park Arkadii i pałac w Nieborowie lub

Zamek w Łęczycy (z udziałem wykwalifikowanych przewodników).

W  czasie  pobytu  w  miejscu  zakwaterowania  oferent  zorganizuje  grill  lub  ognisko  

(co najmniej raz), zabawy taneczne, gry i konkursy sportowe oraz zapewni profesjonalnego

animatora  czasu  wolnego  do  prowadzenia  zajęć  integracyjnych  i  zajęć  artystycznych  z

dziećmi.

Uwaga! Przedmiotowa usługa jest traktowana jako forma wypoczynku dzieci i

młodzieży,  w  związku  z  czym  oferent  obowiązany  jest   -  w  pełnym  zakresie   -  do

przestrzegania  przepisów  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  

30  marca  2016  r.  w  sprawie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  (Dz.  U.  poz.  452)  

w szczególności  dotyczących zgłoszenia wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty,

standardów obiektu, w którym organizowany jest pobyt uczestników, opieki ze strony

wychowawców.

Wymagania dotyczące codziennego wyżywienia uczestników wycieczki

a) Obiady: 

• dwa ciepłe dania (zupa i danie główne z surówką),

• deser, 

• kawa, herbata lub napój bezalkoholowy (do wyboru); 

b) Śniadania i kolacje: 

• szwedzki stół: minimum wędliny, sery, masło, pieczywo, ciepła kiełbaska, jajecznica,

•  kawa, herbata lub napój bezalkoholowy (do wyboru).



Wymagania  dotyczące  przewozu  uczestników  wycieczki:  przejazd  autokarem  sprawnym

technicznie (aktualne badanie techniczne i niezbędne przeglądy), wyposażonym w sprawną
klimatyzację. Kierowca musi posiadać prawem wymagane uprawnienia do przewozu osób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 24 000,00 zł.

W roku poprzednim realizowane było zadanie publiczne tego samego rodzaju – kwota

przekazanej dotacji wynosiła 29 983,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych  

w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573)

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

3. Dotacje  celowe  na  realizację  ofert  wyłonionych  w  otwartym  konkursie  ofert  

są przyznawane poprzez zawarcie umowy.

4. Złożenie oferty nie jest  równoznaczne z przyznaniem dotacji,  nie  gwarantuje również
przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być
inna niż wnioskowana.

5. W ramach przyznawanych dotacji  rozliczane  będą  koszty zadania ponoszone od  dnia

zawarcia  umowy  -  nie  przewiduje  się  refundacji  wydatków  poniesionych  przed

zawarciem umowy.

6. Dotacja jest przyznawana tylko na wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania

(w  szczególności  w  takim  wyłącznie  zakresie  mogą  być  pokrywane  koszty  obsługi

zadania, tj. obsługa finansowo-księgowa, promocja, zarządzanie). 

7. Środki  finansowe  przyznane  podmiotowi  na  realizację  zadania  nie  mogą  być
przeznaczone na finansowanie:

1) realizacji projektów z innego tytułu;

2) deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć;

3) kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz licencji i oprogramowania;

5) działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.

8. W  przypadku  rezygnacji  podmiotu  lub  odmowy  podpisania  umowy  zarezerwowane

środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu.

9. W przypadku przyznania dotacji wnioskodawcy są zobowiązani w terminie 7 dni od dnia

ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do

zawarcia umowy tj.:

a) oświadczenie o przyjęciu dotacji,

b) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej 

dotacji,

c) potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie niezbędnych do 

przygotowania umowy.

10. Zaktualizowany  harmonogram  realizacji  zadania  będzie  musiał  korelować  

z harmonogramem zajęć w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin

zastępczych w powiecie sieradzkim”,  w związku z tym jego doprecyzowanie nastąpi  

po wyborze oferenta do realizacji zadania.

11. Nieprzedłożenie  dokumentów  w  terminie,  o  których  mowa  w  ust.  9  skutkuje

nieotrzymaniem dotacji.



12. Zarząd  Powiat  Sieradzkiego  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  konkursu  bez

podawania przyczyny.

III. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty

1. Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 (p. 410, IV piętro Budynku Starostwa Powiatowego w

Sieradzu, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP

Starostwa Powiatowego w Sieradzu, na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w

Sieradzu  oraz  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sieradzu  na  stronie

internetowej  Starostwa Powiatowego w Sieradzu  i  Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie  w  Sieradzu,  przy  czym  w przypadku  ofert  składanych  w ostatnim  dniu

terminu, termin ten zostanie zachowany jeżeli oferta zostanie złożona lub nadesłana

drogą pocztową na ww. adres do godz. 15:30  (decyduje faktyczny wpływ do PCPR w

Sieradzu a nie data stempla pocztowego).

2. Oferta, która wypłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

3. Oferta  musi  być  złożona na wzorze  oferty określonym w rozporządzeniu Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Ofertę  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach.  Koperta  powinna  być  opisana  

z  oznaczeniem  nazwy  i  adresu  oferenta  wraz  z  podaniem  pełnej  nazwy

przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.

5. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:

a) szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego  proponowanego  do  realizacji,

zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego;

d) informacje  o  posiadanych  zasobach  rzeczowych  i  kadrowych  zapewniających

realizację zadania publicznego;

e) informacje  o  wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub  podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie

publiczne;

f) opis kwalifikacji osób realizujących zadanie;

6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;

7. Podane informacje  powinny umożliwić  ocenę  zadania zgodnie  z  kryteriami  oceny

podanymi w ogłoszeniu.

8. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny  wydruk  z  rejestru,  a  w  przypadku  podmiotów  nie  będących

stowarzyszeniami  lub  fundacjami  -  inny  dokument  potwierdzający  status  prawny

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji  podmiotów składających ofertę
wspólną  niż  wynikający  z  KRS  lub  innego  właściwego  rejestru  -  dokument

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);

c) oświadczenie oferenta o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.

9  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  odniesieniu  do

zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty;

d) dokumenty  (umowy,  oświadczenia)  potwierdzające  współpracę  z  partnerami  (w

przypadku realizacji zadania z partnerami);

e) oświadczenie  zgodne  z  ustawią  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych

osobowych  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  922  z  późn.  zm.)  o  wyrażeniu  zgody  na



przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert,

w  tym  gromadzeniem,  przetwarzaniem  i  przekazywaniem  danych  osobowych,  

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.

9. Organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć
ofertę  wspólną  określając  jakie  działania  w ramach realizacji  zadania  publicznego

będą wykonywać  poszczególne organizacje pozarządowa lub podmioty wymienione

w art.  3 ust. 3 ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu

administracji publicznej.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu ich składania.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.

3. Do  oceny  merytorycznej  zostaną  dopuszczone  oferty  kompletne  pod  względem

formalnoprawnym.

4. Oferta zawierająca braki formalne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie

merytorycznej.

5. Każda  strona  kopii  dokumentów  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z

oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Zarząd Powiatu Sieradzkiego w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert

rozpatrzy  złożone  oferty.  Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokonuje  się  po

zapoznaniu  z opinią Komisji Konkursowej. Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu ofert

stosuje kryteria  wymienione w  art.  15 ust  1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

7. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie

Informacji  Publicznej,  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w  Sieradzu  oraz

Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie  w  Sieradzu,  a  także  na  stronie  internetowej

Zakres oceny Liczba punktów możliwych do uzyskania

możliwość realizacji zadania przez  organizację 

pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy

0-5

doświadczenie, jakość i kwalifikacje osób, przy 

udziale których podmiot uprawniony ma 

realizować zadanie

0-5

realizacja zleconych zadań publicznych 

dotyczących podmiotów, które w latach 

poprzednich realizowały zlecone zadania

publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, 

terminowość oraz sposób rozliczenia

0-5

planowany przez podmiot wkład rzeczowy, 

osobowy,  w tym świadczenia

wolontariuszy i pracę społeczną członków

0-5

kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-5



Starostwa  Powiatowego  w  Sieradzu  i  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Sieradzu.

8. Z  podmiotem,  którego  oferta  zostanie  wybrana  zostanie  zawarta  umowa  

na powierzenie realizacji zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania  będą  realizowane na podstawie zawartej  umowy,  od dnia zawarcia umowy  

do 31.08.2017 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

2. Podmiot, wyłoniony w konkursie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać
wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. 

3. Organizacje  pozarządowe lub podmioty wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy,  którym

przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się
do jego wykonania  w zakresie i  na zasadach  określonych  w umowie o powierzenie

realizacji zadania publicznego.

4. Podmiot  dotowany  po  zakończeniu  realizacji  zadania  zobowiązany  jest  do

przedstawienia  szczegółowego  sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego  

z  wykonanego  zadania,  zgodnego  ze  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu

rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1300).

5. Sprawozdanie  z  wykonania  zadania  publicznego  określonego  w  umowie  należy

sporządzić w: terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.

6. Organ  administracji  publicznej  zlecający  realizację  zadania  publicznego  może

dokonywać  kontroli  i  oceny  realizacji  zadania,  w  szczególności:  stopnia  realizacji

zadania,  efektywności,  rzetelności  i  jakości  realizacji  zadania,  prawidłowości

wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację  zadania,  prowadzenia

dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

1……………………………….…………. 2………………………………………

Przewodniczący Zarządu Mariusz Bądzior  Członek Zarządu Marek Kanicki

3. ……………………………..…… 4…………………………………….…

 Członek Zarządu Edward Szewczyk              Członek Zarządu  Michał Wzgarda

7.



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr          /2017

Zarządu Powiatu Sieradzkiego 

z dnia 22 maja 2017 roku

Ogłoszenie o naborze

przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i  o  wolontariacie Zarząd Powiatu Sieradzkiego  ogłasza nabór przedstawicieli

organizacji  pozarządowych do składu Komisji  Konkursowej  powoływanej  do opiniowania

ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku

letniego dla wychowanków rodzin zastępczych (wychowankowie w wieku 10-14 lat, 20 osób)

uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych

w powiecie sieradzkim”.

Członkami Komisji Konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub

podmiotów wymienionych w  art.  3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące

kryteria:

1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z

wyłączeniem  osób  reprezentujących  organizacje  (podmioty)  biorące  udział  

w danym otwartym konkursie ofert,

2. są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.

3. nie podlegają  wyłączeniu określonemu w  art.  24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn.

zm.).

Tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert  

w otwartych konkursach ofert określa  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz  podmiotami  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia  przedstawicieli  do  Komisji  Konkursowej  należy  przesłać  lub  złożyć  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie

ofert.

Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach

Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów.

Formularz  zgłoszenia  kandydata  do  Komisji  Konkursowej  w  załączeniu  do  niniejszego

ogłoszenia.

1……………………………….…………. 2………………………………………

Przewodniczący Zarządu Mariusz Bądzior  Członek Zarządu Marek Kanicki

3. ……………………………..…… 4…………………………………….…

 Członek Zarządu Edward Szewczyk              Członek Zarządu  Michał Wzgarda



Załącznik do ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania

ofert  na  powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  zorganizowania

wypoczynku letniego dla wychowanków rodzin zastępczych (wychowankowie w wieku

10-14 lat, 20 osób) uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na

rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim”.

Imię i

nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata ……………………………………………………..

Adres organizacji zgłaszającej kandydata ………………………………………………………

Nr KRS lub innego właściwego rejestru ………………………………………………………..

Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko, funkcja) ………………………………………………….

Kontakt ze zgłoszonym kandydatem (adres, e-mail, nr tel.)

……………………………………

Pieczęć i podpis osoby zgłaszającej

Oświadczenie:

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Komisji Konkursowej oceniającej oferty 

organizacji pozarządowych na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu sieradzkiego.

2. Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe 

oraz że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych.

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, dotyczącej rozpatrywania ofert.

………………………………………………………………

(Czytelny podpis osoby zgłaszanej do Komisji Konkursowej)



OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  nie  pozostaję  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym  

z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co

do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy Komisji Konkursowej oceniającej

oferty na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla

wychowanków rodzin zastępczych.

Oświadczam,  że  nie  brałem  udziału  w  więcej  niż  3  komisjach  konkursowych

oceniających oferty na zadania publiczne w roku 2017.

……………………………………

Podpis składającego oświadczenie



Uzasadnienie

Uchwałą NR 175/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Zarząd Powiatu Sieradzkiego


