
 

Sucha Beskidzka, 20.03.2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

do udziału w pracach Komisji Konkursowej 

 

Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty  

w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  

w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi 

Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 

9.1.1 Aktywna integracja 

Kandydata do pracy w Komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, wymieniony  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, którego siedziba lub filia mieści się na terenie Powiatu suskiego.  

Zgłoszenie winno zawierać:  

1. dane organizacji zgłaszającej kandydata, 

2. imię, nazwisko i dane kontaktowe kandydata (adres, e-mail, telefon), 

3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata, 

4. krótką informację prezentującą kandydata i określającą jego kwalifikacje, przydatne 

do pracy w Komisji, 

5. oświadczenie kandydata, zawierające: wyrażenie zgody na kandydowanie oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. 

Kościelna 5b lub przesłać pocztą (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b)  

w terminie do dnia 27.03.2019 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Starostwa). 

Formularze zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata są dostępne  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 

(http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl) i na stronie internetowej PCPR w Suchej Beskidzkiej 

(www.pcpr.suchabeskidzka.pl). 

 

Komisja oceniała będzie oferty w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób  

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - uczestników  projektu „Aktywni 

mogą więcej II ” 

 

Ostatecznego wyboru składu Komisji Konkursowej dokona Zarząd Powiatu Suskiego.  

http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/
http://www.pcpr.suchabeskidzka.pl/


 

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje 

lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie. 

Udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu 

Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata znajdują się w załącznikach do pobrania. 

W sprawie udziału w pracach Komisji należy kontaktować się z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 874-40-31).  

 

STAROSTA SUSKI 

 mgr Józef Bałos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” 

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 

9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja 

Nazwa i adres organizacji, zgłaszającej kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Imię i nazwisko kandydata: 

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

 

Adres, adres e-mail, telefon kontaktowy kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Opis rodzaju i zakresu działalności organizacji, zgłaszającej kandydata:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Krótka informacja prezentująca kandydata, określająca kwalifikacje przydatne do 

wykonywania zadań członka Komisji Konkursowej: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

pieczątka i czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
 
do reprezentowania organizacji 

 



 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz udział w pracach Komisji 

Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” 

realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

związanych z członkostwem w Komisji Konkursowej, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 

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) 

 

………………………….. 

data i podpis 

 


