
                                                                                        Załącznik  do Uchwały  nr 138/569/2021 

Zarządu Powiatu  Kędzierzyńsko -Kozielskiego 

                                                 z   dnia 06 października 2021 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

o naborze członków Komisji konkursowej  opiniującej  oferty  złożone  w  otwartym  konkursie  ofert  

na  powierzenie  w  latach  2022 – 2026  realizacji zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy społecznej  

pn. Prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej   dla  dzieci, młodzieży i  osób  dorosłych  

niepełnosprawnych  intelektualnie,  – organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym  podmiotom,  

o których mowa  w  art. 3 ust  2 – 3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  roku  o działalności  pożytku 

publicznego   i  wolontariacie. 

 

I.  Zadaniem Komisji  konkursowej będzie  opiniowanie  ofert, które  zostaną  złożone w  otwartym 

konkursie ofert  na  powierzenie  w  latach  2022 – 2026  realizacji zadania  publicznego  z  zakresu  

pomocy społecznej  pn. Prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej   dla  dzieci, młodzieży i  osób  

dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie,  – organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym  

podmiotom,  o których mowa  w  art. 3 ust  2 – 3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  roku  o działalności  

pożytku publicznego   i  wolontariacie,  w  szczególności: 

1. ocena formalna  i merytoryczna ofert  złożonych  w  otwartym konkursie ofert w oparciu o  kryteria   

określone  w  treści ogłoszenia  o  otwartym  konkursie ofert.  

2. rekomendowanie  zaopiniowanych ofert  Zarządowi  Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

II. w  skład komisji konkursowej wchodzą  osoby wskazane  przez  organizacje pozarządowe  lub  

podmioty  wymienione  w  art. 2-3  ustawy  z dnia 24  kwietnia o  działalności pożytku publicznego         

i  wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),  z  wyłączeniem  osób  wskazanych  przez  

organizacje pozarządowe  lub podmioty  wymienione  w  art. 3. Ust 3  tejże ustawy, biorące  udział         

w konkursie, w  którym Komisja  konkursowa  opiniuje oferty. 

III.  Kandydaci na członków Komisji  konkursowej  winni: 

1. reprezentować organizację  pozarządową lub podmiot, o którym mowa  w  art. 3 ust 3  ustawy                  

o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na  terenie Powiatu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego i działających  na  ich rzecz. 

2. Złożyć pisemne  zgłoszenie  członka  Komisji  konkursowej opiniującej oferty złożone                              

w  przedmiotowym  konkursie. 

IV. Członkowie  komisji Konkursowej,  będący  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych  lub 

podmiotów, o których mowa  w  art. 3 ust 3 ustawy powoływani są  do  opiniowania ofert złożonych            

w  drodze otwartego konkursu  ofert, na  czas określony, do zakończenia procedur  związanych                        

z rozpatrywaniem ofert  złożonych  w  przedmiotowym konkursie 

V. Członkowie  Komisji konkursowej  nie  mogą  być powiązani  z  organizacjami składającymi  ofertę  

w  przedmiotowym konkursie tj. nie  mogą  być ich  członkami, wolontariuszami oraz  pracownikami.  

Do  włączeń członków komisji konkursowej mają  zastosowania postanowienia art24 ustawy  z  dnia  

14  czerwca 1960 r. Kodeks  postepowania  administracyjnego  ( Dz.U z 2020 poz 256 z późń. zm.) 



VI. Członkowie  komisji  konkursowej nie  mogą  pozostawać  wobec  oferentów  biorących udział                  

w  przedmiotowym  konkursie  w  takim stosunku  prawnym  lub  faktycznym, który  mógłby  budzić  

uzasadnione wątpliwości  co do  ich  bezstronności. 

VII. Warunkiem udziału  w  naborze  kandydatów do składu Komisji  konkursowej jest złożenie 

wypełnionego  zgłoszenia kandydatury  wg  wzoru  stanowiącego jego  załącznik  do  niniejszego  

ogłoszenia. 

VIII.  Z  tytułu prac w Komisji konkursowej jej  członkowie  nie otrzymują  wynagrodzenia oraz   zwrotu   

kosztów  przejazdów. 

IX.  Zgłoszenie należy składać  w  nieprzekraczalnym  terminie   do  dnia  27.10.2021  r. do godziny 

15.00 (decyduje  data  faktycznego wpływu ) osobiście  lub za  pośrednictwem  operatora pocztowego, 

w   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w  Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy  Skarbowej  4, kod 

pocztowy  47-200. Zgłoszenie  należy złożyć  w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „ Zgłoszenie 

kandydatury   do składu  Komisji konkursowej - prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej   dla  dzieci, 

młodzieży i  osób  dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie.” Zgłoszenie  dostarczone po 

wyznaczonym  terminie  nie będą  rozpatrywane. 

X. Informacja o  wynikach naboru zostanie  zamieszczona na  tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie  w  Kędzierzynie-Koźlu oraz   na stronie internetowej Biuletynu  Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  oraz  Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w  Kędzierzynie-Koźlu. 

XI. O terminie i  miejscu obrad   Komisji  konkursowej jej  członkowie zostaną  poinformowani  

telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


