
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert
składanych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji

zadań w obszarze pomocy społecznej w 2016 roku

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. działatności pożytku pub]icznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Dyrektor Wydziału Polityki

Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, działając w imieniu Wojewody

Świętokrzyskiego, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.

2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ctziałatności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, do udziału w roku 2016 w pracach

Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację

następujących zadań:

ZADANIE 1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin.

ZADANIE 2. Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji

międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi.

ZADANIE 3. Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych - poprzez realizowanie

programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych.

ZADANIE 4. Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie.

ZADANIE 5. Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla osób wykluczonych

społecznie.

ZADANIE 6. Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę.

1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
terrnmie do dnia „a.. na adres: Wydział Polityki Społecznej

Swiętokrzysk.iego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bądź złożyć osobiście y Kancelarii Ogólnej Urzędu (parter, pokój 17) lub w Biurze Obsługi
Klienta (parter, bud. A) y godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30, xy kopercie

dopiskiem: „Zg/os.enie do Komisji konkursowej opiniisjqcęj oferty w otwartym konkursie ofert BudŻetu
Wojewody na wspieranie reaIiaeji zadań w obs.are pomory spo/eczej w 2016 roku”. Do zgłoszenia



proszę dołączyć statut organizacji bądź podmiotu reprezentowanego przez kandydata. Wzór

formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej muszą

spełniać łącznie następujące kryteria:

— są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

— nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział

w konkursie,

— nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.

kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), np. nie pozostają

wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

— mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac

komisji konkursowej,

— reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub

z innymi dokumentami,

— akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach

nieodpłatności,

— wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135

z późn. zm.).

3. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych do komisji konkursowej:

— niekompletne,

— złożone w innej formie, niż określona w pkt 1,

— złożone w Urzędzie po terminie określonym w pkt 1.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedłoży listę kandydatów do zatwierdzenia

Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

7. Spośród wszystkich zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, kandydatur,

Wojewoda Świętokrzyski dokona wyboru maksymalnie 3 osób wskazanych przez organizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

8. Przy wyborze osoby na członka Komisji decydować będzie w głównej mierze doświadczenie

kandydata w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji a także

kolejność zgłoszeń.



9. Powołanie składu Komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert będzie się

odbywało poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego,

także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej w skład Komisji konkursowej.

1O.Zadaniem członka Komisji Konkursowej jest:

— ocena merytoryczna i opimowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu

o otwartym konkursie ofert,

— sporządzenie zestawienia dla Wojewody Świętokrzyskiego z propozycją podziału środków

budżetowych, pomiędzy wybranymi oferentami,

— opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej wraz z załącznikami (oferty,

które zostały odrzucone z przyczyn formatnych i merytorycznych; oferty, które otrzymały

do6nansowanie).

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

/41/ 342-13-94;

/41/ 342-19-75;
WOJEWODA ŚWĘTOKEZYSKJ

/41/ 342-15-26.
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