
UCHWAŁA NR CLXXVII/494/2022 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 
publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 
z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na 

terenie Powiatu Siedleckiego” w roku 2023 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2268 z późn. zm.),  w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art.11 ust.1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/221/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2022 roku 
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie pomocy 
społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 
otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w formie wsparcia 
wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Treść 
ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wicestarosta 
 
 

Małgorzata Cepek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CLXXVII/494/2022 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz w ramach zadań priorytetowych określonych 
w Uchwale Nr XXXVII/221/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2022 r. w sprawie 
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie 
domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób 
przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w formie wsparcia wykonywania zadania 
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

I.  Adresaci konkursu 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 

1) jej zakres działalności, w tym działalności odpłatnej określony został w statucie organizacji lub innym 
dokumencie regulującym zasady jej funkcjonowania i dotyczy dziedziny objętej konkursem; 

2) prowadzi działalność na terenie Powiatu Siedleckiego; 

3) dysponuje zezwoleniem na prowadzenie domu pomocy społecznej; 

4) dysponuje zespołem specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji zadania; 

5) dysponuje infrastrukturą o odpowiednich warunkach do realizacji zadania, zgodnie z przepisami prawa. 

II.  Rodzaj zadania publicznego 

1. Zadanie publiczne polegać będzie na prowadzeniu na terenie Powiatu Siedleckiego domu pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 53 mieszkańców, dla osób z chorobą Alzheimera 
i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych z wykorzystaniem 
infrastruktury oferenta. 

2. Celem zadania jest zapewnienie całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, 
wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu osobom, o których mowa w pkt II 
ust. 1, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają całodobowej opieki, 
zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie domów pomocy społecznej. 

3. Zadanie publiczne zostaje zlecone w trybie wsparcia realizacji zadania. 

III.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  

1. Na realizację zadania publicznego objętego konkursem Powiat Siedlecki przekaże w 2023 roku dotację 
w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 

2. Ostateczna kwota dotacji na realizację zadania publicznego objętego niniejszym konkursem zostanie 
ustalona na podstawie projektu budżetu na 2023 rok uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz 
uzależniona będzie od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 

IV.    Zasady przyznawania dotacji 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy: 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.); 
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2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.); 

3) uchwały Nr XXXVII/221/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2022 roku w sprawie 
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiotowi, którego 
oferta została wybrana przysługuje prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub 
rezygnacji z jego realizacji. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzenie do zestawienia 
kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie. 

3. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Siedleckim, 
a oferentem. 

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której 
mowa w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która szczegółowo określi 
warunki realizacji zadania. 

5. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2057). 

6. Wnioski dotyczące zmian umowy, o której mowa w pkt  IV ust. 4 mogą być składane w terminie 
nie późniejszym niż 30 dni przed dniem zakończenia realizacji zadania. 

7. Nie będzie dotowane z budżetu Powiatu Siedleckiego zadanie realizowane przez podmiot w ramach 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w sferze zadania objętego konkursem – zgodnie 
z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

8. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma 
podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. 

V.  Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” 
realizowane będzie w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

2. Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734) oraz 
innymi przepisami właściwymi do realizacji zleconego zadania. 

3. Usługa świadczona będzie przez oferenta, który posiada niezbędną bazę lokalową (własną i/lub 
użyczoną) przystosowaną do realizacji zadania, którą należy opisać w części IV.2 oferty. 

4. Usługa świadczona będzie przez oferenta, który dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, zgodnie 
z przepisami prawa. Informację należy opisać w części IV.2 oferty – bez podawania danych osobowych. 

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania oferent wskazuje w części III.5 i 6 oferty – policzalne wskaźniki. 
 

6. Zakres zadania obejmuje zapewnienie całodobowej opieki osobom z chorobą Alzheimera i innymi 
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych, nie mogącym samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, świadczenie na ich rzecz usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających 
i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu usług w zakresie i formach wynikających z ich 
indywidualnych potrzeb. 

7. Dom pomocy społecznej funkcjonuje w oparciu m. in. o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, 
opracowane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca 
do uczestnictwa w nim. 

8. Zleceniodawca nie wyraża zgody na wykonanie części zadania przez podmiot trzeci. 
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9. Podmiot, który wnosi do realizacji zadania wkład w formie świadczenia pracy wolontariusza, powinien 
przestrzegać w szczególności przepisów Działu III ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

10. Wynagrodzenie z tytułu działalności odpłatnej, prowadzonej przez oferenta w sferze zadania 
publicznego objętego konkursem (np. świadczenia pieniężne od odbiorców zadania) nie może być wyższe od 
tego, jakie wynika z kosztów tej działalności. 

11. Osoby upoważnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, objętego 
niniejszym konkursem. 

VI.  Termin i sposób składania ofert 

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do 13 grudnia 2022 r. do godziny 13:00. 

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach (pok. nr 7) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. 
Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu składającego ofertę 
oraz oznaczeniem rodzaju zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.  

3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu 
wypełniania oferty. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do oferenta lub zadania publicznego, 
należy wpisać, np. „nie dotyczy”. 

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

5. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

6. Po zakończeniu konkursu złożone oferty nie będą zwracane. 

7. Oferenci uprawnieni do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty, której wzór określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 

8. Jeden podmiot może złożyć w danym konkursie tylko jedną ofertę. 

9. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w KRS lub innym rejestrze, 
posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta. 

10. W przypadku składania kopii załączników, dokumenty te powinny być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem na każdej stronie przez osoby do tego uprawnione. 

11. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z KRS; 

2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do KRS – zaświadczenie z właściwego rejestru 
potwierdzające osobowość prawną organizacji, wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy; 

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego 
właściwego rejestru – oryginał dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu 
oferenta/oferentów; 

4) statut organizacji lub inny dokument regulujący zasady działalności organizacji; 

5) zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej; 

6) dokument potwierdzający tytuł prawny oferenta do władania nieruchomością, gdzie oferent będzie 
realizował zadanie publiczne; 

7) pisemne zobowiązanie oferenta do zapewnienia realizacji zadania objętego konkursem zgodnie 
z przepisami prawa, a w szczególności dotyczących standardu usług; 

8) kopię umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej. 

VII.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 
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1. Otwarcia ofert i oceny formalnej polegającej na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów 
dotyczących oferty i oferenta określonych w ogłoszeniu, dokonuje Komisja Konkursowa. 

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w oparciu o zasady określone 
w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegały rozpatrywaniu przez Komisję 
Konkursową pod względem merytorycznym. 

4. Złożone oferty opiniuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

5. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie; 

2) złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym; 

3) złożone w niezamkniętych kopertach i opisanych niezgodnie z pkt VI ust. 2 niniejszego ogłoszenia; 

4) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu; 

5) niedotyczące pod względem merytorycznym rodzaju zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu; 

6) których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu konkursowym w pkt 
V ust. 1; 

7) do których załączono dokumenty niepoświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego 
osoby. 

6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, 
podejmie Zarząd Powiatu w Siedlcach w formie uchwały. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po 
podjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, zgodnie 
z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od uchwały Zarządu w sprawie 
wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. 

7. Zarząd Powiatu w Siedlcach, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru ofert 
i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadania. 

8. Zarząd Powiatu w Siedlcach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu z ważnej 
przyczyny. 

9. Zarząd Powiatu w Siedlcach może unieważnić konkurs w sytuacji, gdy nie zostanie złożona żadna oferta 
lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

10. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomoc Rodzinie 
w Siedlcach – tel. 25 644-81-72. 

VIII.    Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Siedlcach udzielił wsparcia organizacjom 
pozarządowym na realizację ww. zadania publicznego przekazując dotację w wysokości: 2 000,-zł z budżetu 
Powiatu oraz 39 000,-zł z dotacji Wojewody. 

W 2021 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację ww. 
zadania publicznego przekazując dotację w wysokości: 2 000,-zł z budżetu Powiatu oraz 16 900,-zł z dotacji 
Wojewody. 

IX.    Pozostałe informacje 

Po rozstrzygnięciu konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty lub informacje 
niezbędne do podpisania umowy (m.in. numer rachunku bankowego, numer PESEL osób upoważnionych do 
podpisania umowy oraz inne wymagane przez Zleceniodawcę). 

X.    Informacja administratora danych 
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Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, natomiast 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest Kierownik, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 
Siedlce. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez 
Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2023 roku. 

 Wicestarosta 
 
 

Małgorzata Cepek 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CLXXVII/494/2022 

Zarządu Powiatu w Siedlcach 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów 
na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 
2023 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 
Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu 
Siedleckiego” w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie jego realizacji. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane 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. 

Do zadań Komisji należy ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w treści ogłoszenia konkursowego. Wyniki oceny w formie protokołu Komisja Konkursowa 
przedstawia Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje 
zwrot kosztów podróży. 

Zgłoszeń kandydatów do składu Komisji organizacje dokonują poprzez wypełnienie formularza, 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego załącznika i przesłanie go w wersji papierowej na adres: 
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub w wersji elektronicznej na 
adres: pcpr@pcprsiedlce.pl do dnia 2 grudnia 2022 roku. 

 Wicestarosta 
 

Małgorzata Cepek 
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   Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

 

...........................................................................  ...................................................  

(nazwa i dane adresowe organizacji pozarządowej)    (miejscowość i data)  

 

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu określonego  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie 

pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych 

na terenie Powiatu Siedleckiego” w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

Imię i nazwisko kandydata  

do reprezentacji organizacji 

pozarządowej* 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres do korespondencji  

(jeśli inny niż zamieszkania) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Deklaruję wolę udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert na  realizację zadania 

publicznego w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „prowadzenie 

domu pomocy społecznej dla osób z chorobą alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz 

osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w formie wsparcia 

wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

Oświadczam, że: 

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 

2) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę 

 na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru na członka Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej, 

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 

otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w formie 

wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

 

..................................................................................  

                                                                        (czytelny podpis kandydata) 

 

 

............................................................................................................................................  

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji) 

 

 

 

*należy rozumieć również podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) organ administracji publicznej zamierzający zlecić 
realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 
ukazania się ostatniego ogłoszenia. Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza 
nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie. Zgodnie z art. 15ust. 2d 
ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane 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. Otwarty konkurs ofert ogłasza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na 
zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 Wicestarosta 
 

Małgorzata Cepek 
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