Zarządzenie Nr 45/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji
Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działając
z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia nr 166/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zarządzam co następuje:
§1
1. Ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds.
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
2. Treść ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji
Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Jarosław, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Jarosław, Rynek 1, 37-500 Jarosław, stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. J. Słowackiego 34, 37-500
Jarosław.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarosławiu z dnia 13 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji
Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia nr 166/2017 z dnia 30
listopada 2017 r. 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 2016 poz. 1817 z późn. zm.)
ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej
ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej tj.:
1. świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na
terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
2. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
3. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej
Jarosław,
4. podejmowania działań na rzecz bezdomnych mężczyzn poprzez udzielenie schronienia w
okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
5. podejmowania działań na rzecz bezdomnych kobiet poprzez udzielenie schronienia
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
6. prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w dni powszednie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na
terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
Wyłonieni kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§1
1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie
zgłoszenia zawierającego wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na członka
komisji konkursowej oraz deklarację udziału w pracach komisji konkursowej.
2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2017 r. do godz.
12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Juliusza Słowackiego
34, 37-500 Jarosław lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres, z dopiskiem na kopercie
„Otwarty konkurs ofert pomoc społeczna 2018 r.”. O zachowaniu terminu do złożenia
decyduje data faktycznego wpływu zgłoszenia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jarosławiu.

§2
Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które uzyskały rekomendację przynajmniej
jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
rekomendowanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
biorące udział w otwartym konkursie ofert, są obywatelami polskimi oraz korzystają z pełni
praw publicznych.

§3
Na członków komisji konkursowej zostaną powołane dwie pierwsze osoby ze zgłoszonych
kandydatów spełniających wymagania, o których mowa w § 2.
§4
Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:
1) zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami mającymi wpływ na przeprowadzenie
konkursu ofert,
2) czynny udział w posiedzeniach Komisji,
3) wykonywanie poleceń przewodniczącego Komisji dotyczących prac Komisji,
4) zachowanie w tajemnicy informacji zawartych w dokumentach przedkładanych przez
oferentów,
5) niezwłoczne poinformowanie o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie
obowiązków członka Komisji.

§5
1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
2. Wzór formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej oraz deklaracji udziału
w pracach komisji konkursowej, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej
powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej:

1.

Imię i nazwisko kandydata:
PESEL:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Rekomendacje dla kandydata ze strony organizacji/podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016. 239 ze zm.):

2.

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej.
Zgłaszamy Pana/Panią …………………………………………………… na członka
komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w
2018 r. jako reprezentanta/tkę naszej organizacji/podmiotu11).
Nazwa i adres organizacji/podmiotu

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania organizacji/podmiotu

1

1)

Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji konkursowej nie muszą być tożsame
z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z
zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Oświadczam, że jestem obywatelem polskim i korzystam z pełni praw publicznych.
Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru członków komisji konkursowej.
Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w komisji konkursowej określonymi w treści ogłoszenia.
Miejscowość, data
Podpis kandydata:

