
        Kartuzy, dn. 29 listopada 2022 r. 

ZARZĄD POWIATU 

   KARTUSKIEGO 

 

(PCPR.5662 – 1 / 22) 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej, obejmującego prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży w 2023 r. z możliwością przedłużenia do 2027 r. 
 

 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

w związku z art. 19 pkt 11, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego 
 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy 

do wskazania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej, obejmującego prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży w 2023 r. z możliwością przedłużenia do 2027 r., przyjętym uchwałą 

Zarządu Powiatu Kartuskiego nr 213/821/2022 z dnia 22.11.2022 r., zwanym dalej 

„konkursem”. 

 

 

I Informacje ogólne  

1. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu. 

2. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

3. Obrady komisji mogą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. 

 

II Warunki jakie muszą spełnić kandydaci 
1. Członkami komisji konkursowej nie mogą być osoby wskazane przez organizacje 

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

w konkursie. 

2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracowników, co oznacza, 

że osoba taka podlega wyłączeniu od udziału w komisji konkursowej, w szczególności 

jeżeli pozostaje wobec osób biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, który mógłby mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia, a także gdy osobą 

biorącą udział w konkursie jest: jej małżonek oraz krewni i powinowaci do drugiego 

stopnia; osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; osoba 

pozostająca wobec członka komisji w stosunku nadrzędności służbowej. Powody 



wyłączenia członka komisji od udziału w jej pracach trwają także po ustaniu małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do  

podpisania oświadczenia, że podmiot, który ich wskazał nie złożył w danym konkursie 

oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego nie zachodzą przesłanki o których mowa w pkt II. 2.  

4. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy stanowiący 

załącznik do ogłoszenia. 

 

III Zadania komisji konkursowej 
1. Zadaniem komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert pod względem treści  

merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w konkursie. 

2. O terminie posiedzenia komisji członkowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub za 

pomocą poczty elektronicznej.  

3. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na 

pierwszym posiedzeniu. 

4. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który 

zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Kartuskiego. 

 

IV Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych 
1. Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie wymienionego wyżej 

formularza.  

2. Wypełniony formularz należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa z zakresu pomocy społecznej” do dnia 

09.12.2022 r. do godz. 15:00 do Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 

83-300 Kartuzy -  decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

3. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 

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

3 ustawy, z ramienia których podmiot występuje.  

4. Zgłoszenia do komisji dostarczone lub przesłane po wskazanym wyżej terminie, nie będą 

rozpatrywane. 

 

    

           

  STAROSTA  

/-/ Bogdan Łapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


