
Nowy Dwór Gdański, 20 grudnia 2017 r. 

 

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty  

w ramach otwartego konkursu na realizację w 2018 r. zadań publicznych  

Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, 

ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. 

 

1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817  

z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych 

Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony 

zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. 

 

2. W skład Komisji konkursowych wchodzi: 

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim; 

2) przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w Nowym Dworze Gdańskim; 

3) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 

4) maksymalnie pięć osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

 

3. Obradować będą cztery Komisje z zakresu: kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, 

ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku. 

 

4. W skład Komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie. 

 

5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 

jednego kandydata. 

 

6. Do obowiązków członków Komisji konkursowych należy w szczególności: 

1) czynny udział w pracach Komisji; 

2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających 

wykonywanie obowiązków członka Komisji; 

3) nieujawnianie informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział  

w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym. 

 

7. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

z ramienia których podmiot występuje.  

 

8. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołuje członków Komisji konkursowej 

złożonej z przedstawiciela Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim lub osób przez 

niego upoważnionych, dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 



Gdańskim oraz maksymalnie pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród 

zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. 

 

9. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej lub 

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji konkursowej lub 

3) wszystkie powołane w skład  Komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu  

na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. 

10. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o wypełnienie 

stosownego formularza zgłoszeniowego na członka Komisji konkursowej. Formularze należy 

dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (sekretariat), ul. gen. 

Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za pośrednictwem poczty 

(decyduje data wpływu do Urzędu) na ww. adres lub przesłać e-mailem: 

starostwo@nowydworgdanski.pl od dnia 20 grudnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszenia na kandydata Komisji konkursowej na rok 2018. 
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Załącznik do ogłoszenia o naborze 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert  

na realizację w 2018 r. zadań publicznych Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury 

i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. 
 

Nazwa organizacji/podmiotu  ..………………………………………………………………..………… 

…………………………………………..………………………………………………………………., 

Adres siedziby organizacji/podmiotu ………………………………………………………….……….., 

Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego status prawny ……............................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

Rekomenduje Panią/Pana………………………………………………………………….…………… 

na członka Komisji konkursowych w dziedzinach*: 

 kultura i sztuka 

 kultura fizyczna i sport 

 ochrona zdrowia 

 turystyka i wypoczynek  

*proszę zaznaczyć  x  wszystkie możliwe dziedziny 

 

Uzasadnienie rekomendacji ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….…………………..……………

…………………………………………………………………………………………………...

………………..………………………………………………………………………….……… 

Oświadczam, że podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

Dane kontaktowe kandydata: tel. ………………..……………... e-mail. ………………….……………………… 

Oświadczam, że: 

1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
2. Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w Komisji konkursowej do opiniowania ofert  

w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, 

kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. 

 
 

….……………………………………………. 
          czytelny podpis kandydata 

 

 

 

…………………………………       …………………………………………. 

       pieczęć organizacji                        miejscowość, data 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji 


