
OGŁOSZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofeń w otwartych konkursach ofeń na
reałizację złdań publicznych Powiatu Kościańskiego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznei, turystyki,

kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Informacie ogólne
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy zdniaż4ku,ietnia2}}3 r. o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. IJ. z 2018 ,poz. 450 ze zmianami) Starosta KościŃski zaprasza osobv wskazane przez organizacie
pozarzadowe oraz podmiotv wymienione w ań. 3 ust.3 wyżei wvmienionei ustawv) zwanę dalej kandydatami,
do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisii Konkursowei do oceny ofert złożonych w ramach
ogłoszonych ptzezZarząd Powiatu Kościańskiego otwaĘch konkursów ofert na wykonywanie w 2019 roku zadń
publicznych będących realizacjązadń samorządu powiatowego w zakresie kultury ftrycznej, turysĘki, kultury,
promocji i ochrony zdrowia.

2. Tryb powołania i zasńy dzińania Komisji Konkursowej określa pkt. Xffi Programu wspóĘracy Powiafu
Kościńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (uchwała nrXLII1392/18 Rady
Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 r.).

3. |Jdziń w pracach komisji jest nieodpłatny. za udziń w posiedzeniu komisji jej członkom nię przysługuje zwrot
kosztów podróry.

4. Każda otganizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić

Ęlko jednego kandydata.
5. Zgłoszenia są ważne do czasu powołania składu Komisji Konkursowej przezZarząd Powiatu Kościńskiego.

il. Wymagania stawiane kandydatom
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane ptzez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w att. 3 ust. 3 ustawy o działalności poąytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) nie reprezentuj ą organizacji lub podmiotów biorącychudziń w otwaĄch konkursach ofert,
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w otwaĘch koŃursach ofert w takim stosunku prcwnym

lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wąĘliwości, co do ich bęzstronności.

III. Zadania Komisii Konkursowei
1. Komisja Konkursowa ocenia ofeĘ, które spełniĘ wymogi formalne, według kryteriów określonych przez Zarząd

Powiatu Kościańskiego w ogłoszeniach o otwarlych konkursach ofert na wykonl.rvanie w 2019 roku zadań
publicmych będących realizacją zadań samarządu powiatowego w zakresie kultury ftzycznej, turysĘki, kultury,
promocji i ochrony zdtowia.

ż. Komisja Konkursowa spotządzaranking ńożonych ofert wraz z proponowanymrozdziałem środków finansowych.
3. Komisja Konkursowa sporządzaprotokół ze swojego posiedzenia.

Iv. wybór kandvdatów do prac w komisii konkursowei
1. ZarządPowiatu Kościńskiego powołuje członków Komisji KoŃursowej w składzie: trzech przedstawicieliZaruądu

Powiatu Kościańskiego otaz dwóch przedstawicieli organizacjipozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄńku publicznego i o wolontariacie, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

2. Imienny skład komisji konkursowej określa Zaruąd Powiatu Kościańskiego w formie uchwĄ wskazując jej
przewodniczącego, Uchwałę oglaszasię na stronie intemetowej powiatu kościańskiego - www.powiatkoscian.pl oraz
w BiuleĘnie Informacj i Publiczrej,

v. Mieisce i termin złożenia dokumentów
1. Zg}oszenia na zńączonym formularzu (podpisane przez kandydata oruz przez osoby upowaznione do składania

oświadczęńwoliwimieniuorganizacjizg}aszającej)naleĘskładaćwsiędzibieStarostwaPowiatowego wKościanie
al. Kościuszki22 ,64-0a0 Kościan,

2. Termin zg)aszaniakandydatów - do 14 grudnia 2018 r. (decyduje data wp§vru).

ochrona danych osobowv,ch
Zgodnie zaft.13 ust. 1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady aE) 20161679z dnia 27kwietnia
2016r. wsprawie ochrony osób firycznych wzvłiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporądzenie o ochronie

danych), dałej RODO informuje się, że:
1. Administratorem danych jest Starosta Kościański z siedzlbą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 2ż, 64-00a

Kościan.

vI.



2.

3.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zktorym monla się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe przefivarzane będą w celu niezbędryłn do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ustawy z dnia24kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publiczrrego i o wolontariacie w zyvivku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych
osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu,
Dane osobowe mogą być przekaąywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa i nie będą przekaryvvane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane ptzęz okres niezbędny do rcalrizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym
czasie przez okres otazw zakresie \ilymaganym przezprzepisy o archiwizacji.
Osobom prrysługuje pra\ł/o dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronię danych.
Podane dane nie będąprzetwarzane w sposób zańomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela: Anastazja Sikora z
Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38 (II piętro, pok. nr 21
ż8

Oświaty i Spraw Społecznych
Kościan, tel. 65 512 70 67 wew.

Serdecznie zapraszam do wspólpracy
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