
Załącznik do Zarządzenia Nr 21 /20 17
Starosty Dąbrowskiego
z dnia 8 częrwca 2017 r,

§TARo§TA DĄBRoWSKI
33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. B€rka Joselewicza 5
tel. (0-14) 642 24 31, lax 6Ą2 22 29-2- OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 12 ust. 2 zńącznika do uchwały Nr X)V202l20t6Rady
Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada2OI6 r. w sprawie

uchwalenia,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskięgo z organizacjamipoznządowymi
orazinnymi podmiotamiprowadzącymi dzińalność pożytku publicznego na 2OI7 tok"

Starosta Dąbrowski
ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej,

j aka zostanie p owoła na przez Zarząd, Powiatu Dąb rowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej w celu opiniowania ofertzłożonych w odpowiedzi na

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego
w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

I. ZgŁoszeń kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd
Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tamowskiej w celu opiniowania ofert złożonych
w odpowiedzina otwarty koŃurs ofert na realizację zadańpublicznych Powiatu Dąbrowskiego
w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, mogą dokonyrvać organizacje
Pozatządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietrtia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacię (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573) oraz inne
Podmioty prowadzącę dzińalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
zw ane w dal s zej czę ści o gło s zenia,,O r ganizacj ami" .

2, Oryatizacje wskazują kandydatów na człotlków Komisji konkursowej na formularzu
zgłoszeniowym, którego wzór stanowi zŃącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji
jej członkom nie przysługuje zv,rotkosztów podroży.

4. Wskazany ptzez Organizację kandydat do Komisji konkursowej:
1) powinien wykazywaó się dobrą znajomością sektora pozarządowego;
2) powinien posiadać znajomośó zagadnteń związanych z zal<resem zadariapublicznego
Powiatu Dąbrowskiego będącego przedmiotem konkursu (tj. ochrona i promocja
zdrowia);
3) musi ptzyjąć warunki udziału w ptacach Komisji konkursowej na zasadach
nieodpłatności;
4) musi podpisać oświadczenia stanowiące część składową formularza zgłoszeniowego,
o którym mowa w ust 2, podpisanego i wypełnionęgo przez Organizację zgłaszajĘcą
kandydata.

5. Komisja konkursowa, jaka zostanie powołana przęz Zaruąd Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej, będzie działać w oparciu o:

1) ustawę z 24 kwietńa 2003 r. o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z2016 r. poz. l8I7, 1948, zż0l7 r. poz. 573);

2) uchwałę Nr X)V202120I6 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu
Dąbrowskięgo zorgartizacjamipozarządovvymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośó pożltku publicznego na20l7 rok";

$



3) uchwałę Nr 610/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia
6 częrwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego koŃursu ofert na realizację zadń
publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji
zdrowia.

6. Zadanięm Komisji konkursowej będzie:
1) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnienień kryteriów określonych w treści
ogłoszenia o konkursię naręalizaĘę zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku
w zakresie ochrony i promocji zdrońa, stanowiącego zaŁącznik do uchwały, o której mowa
w ust. 5 pkt 3 niniejszego ogłoszenia;
2) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.

7. Wypełniony formularz zgloszenia, o którym mowa w ust. 2,należy
I) przesŁaó na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,
33 -200 Dąbrowa Tarnowska;
2) lub przesłać mailem na adręs: zdrowrc@powiatdabrowski.pl (skan zgłoszenia);
3) lub przesŁać faksem nanr I4l 6422229;
4) lub zŁożyc osobiście naDzienniku Podawczym pokój nr 1 (parter) w Starostwie Powiatow;łn
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,33-200 Dąbrowa Tamowska
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca2017 r. do godziny 15:00 (liczy się data
wptywu zgłoszenia).

8. Wskazante przez Oryanizacje kandydatów do udziału w Komisji konkursowej nie jest
jednoznaczne z powołaniem ich do składu Komisji.

9. Spośród wszystkich złożonych zgłoszen Zarząd Powiatu Dąbrowskiego - kierując się
kwalifikacjami kandydatów i ich doświadczeniem - wybierze dwóch przedstawicieli
Organizacji,którzy będąreprezentować Organizacje w pracach Komisji konkursowej.

10. Komisja konkursowa moze dziŃaó bęz udziału osób wskazanych przez Organizacje
w przypadkach określonych w art. 1 5 ust 2da ustawy z dnia 24 kwietni a 2003 r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie.

11. Wybrani ptzez Zaruąd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej członkowie
Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub pocńą elektroniczną na
wskazany w zg}oszeniu adres e-mail.

12. Informacja o powołaniu Komisji koŃursowej zostanie umieszczona na stronie internetowej
Powiatu Dąbrowskiego www.powiatdabrowski.pl (w aktualnościach oraz w zakJadcę
,,Współpraca z organizacjami pozarządov,rymi"), a także na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
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