
 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej  

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na 

terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie 

i nieuleczalnie chorych   
 

 

I Informacje ogólne 

1. Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, do  

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

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-

2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – 

budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i 

nieuleczalnie chorych.  

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

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

wynagrodzenia. 

 

 

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. Członkowie komisji konkursowej nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców biorących 

udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) nie zachodzą przesłanki do 

wyłączenia ich z prac komisji. 

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

 

 

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

merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w otwartym konkursie ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu 

kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.  

2. W celu zaopiniowania ofert odbędą się obrady komisji. O terminie i miejscu obrad  

członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Wydział Ochrony 

Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

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 
Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. 

Wypełnione formularze należy dostarczyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 25 kwietnia  

2019 r. do godz. 15:30 do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy  

ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy lub na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach,  

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Zgłoszenia do komisji dostarczone lub przesłane  

po 25 kwietnia 2019 r. nie będą rozpatrywane. 

 

STAROSTA 

/-/ Bogdan Łapa 

 


