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05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAł-A :\fI' ~~?/??!.! .
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

. 20 lipca 2011r.
z dnia .

w sJlI'awit,: pmvoiania kOlllisji konkursovvcj ds. opiniowania ofert na reali/11ej\, ladaJ) I lakrl'~lI
reh11hilitaeji spokuncj osóh niepc!nospnmnych \\ roku 20 II.

Na pod~tawic art. 32 ust. l i art. 33 ustawy 1 dnia 5 c/erwea 19981'. o salllorz1\d/ic powlat()\\y!ll
(t. j. Dl. l i. 1200 l l'. Nr 142. pO/.1592. I pÓ7.n. IIll.). art. 35a ust. I pkt 9c. art. J5a liSI. 2 i ar1.1() 1I~t:1\\~
I dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji la\vodmvej społcunej oral latrlldnianill ()~l')h
Ilicpc!nosprawnych (t. j. Dl. U. /20 II l'. Nr 127. pOI. 721). mi. 15 ust. 2a -- 2f ustawy I dnia 24 h\ ictllia
20()") r. o d/ialalności p07ytku publiCInego i o \volontariaeie (1. j. Dl. l J. I 20 IO r. Nr 214. pOI I~.\()
I P('):/I1.11ll.) /ar/1\d Powiatu Nowodworskiego uchwala. co nast\,puje:

1\1\\ollljc si\, kOll1isj\, konkursową ds. opiniowania o/Crt na reali/acj<; lachu) I lakrcsu rehahiliulcji
~.polcC/nei osób nicpełnosprawnych w roku 20 II vv składlic:

I) Dyrektor Powiatowego Centrulll. POllloey .Ryd/inie vv NmvYIl1 Ih\orzc Mil/()\I iccklJl1.
pr/ewodnic/ący komisji - ..~.n.g.~.~.~.~.~ .. ~?~~!1~!'w

2) pr/edstawiciel organu wykonawclego Powiatu Nowodworskiego. c/lonek kC:I1lI"j!
.f:ł.e0.t:Yk. )~ę?r.ę.~.!~J...

J) pr/edstawiciel organu wykonawclego Powiatu Nowodworskiego. c/lonek k(lllii~ji
.,~gnj,~S ?;ką .. 9.f:.9.$.t.$.!z K t \(n pr/edstawicicl orgnni/aeji pO/ar/.1\dowej - c/lonek kOlllisji - ... ~y.s.. 'y'~.a.. -,.acan .

'i) pr/edsta\\iciel organi/acji pozarządowej -członek kOlllisji - )1ąr.~.? ..P.i.ek.$.r.skC3. ...

Komisja kOJ)kursowa pracuje w oparciu o ..Regulamin pracy komisji konkursowej", sI<1I10\\ii\C~ ;:J!ilCllllk
do IliniejsIej uchwały.

\\\kOl1ill1ic l !chwaly powlel7a SI\, DyreklOrm\ i Powiatowego CentruJll PO!llOC\ Rod/illic \\ N, ,O,l \ li'

! )\\()j/C MazO\vicekilll.



/ar/"du Powiatu Nowodworsk ic.!.'o

/ dnia,20 li PGą2011r.

ł{q~lIlamin pracy komisji konkllrsowc.i ds. opiniowania ofert na realizal'ję Zadałl., nlkn'slI
rehabilitacji społecznej os6b nil'pełnosprawnych w I"oku 201 l.

1<(llllisj;l konKursowa ds. 0pll1lOwanJa ofert na rcalizacj~ zad;1I1 / zakresll reh;lhilitacii SpOkOJlci
osc')h nicpclnosprawnych w roku 2011. zwana dalej ",Komisją KonkursO\v;\"'. działa na podsi<1\\ ic
ustawy z dnia 24 kwietnia 200.'r. o d/ialalności POjytKU publiC/nego i ° wolontariacic (t. j. 1)/ l'.
/ 2U l Ol. NI 234. pO/o 1536 z. pó/n. ZI11.).

2. KCllllisja konkursowa składa si~ z pi~ciu członków. w tym z Przcvvodniu.;\ccgo dwóch czloJlk\'l\\
przcdst<micicli organu wykonavvczcgo Powiatu NowodworsKicgo oraz dwóch u.IOJlkl'l\\
Icpll./cntuj'lc) ch organi/aeje pcvar/ądmvc lub podmioty wymicnione wal'I. .' ust. 3 us:all \.
/ \\) h\ucn icm osób rcprC/entujących organizacje po/a rządowe lub podmioty \\ ym icn jonc \\ '11'1.1
usl.) ustawy. bior;\ec udział w konkursie.
1. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia ofert. a takżc ocenia złojone ofCrty pod \\/gl~'dcnl
IUl"Ill;Jin)1ll mcrytorycznym. W wykonywaniu swoich zad;1I1 komisja konkursm\a kicrui,'
si~ przcpisami ustawy oraz kryteriami podanymi w trcści ogloszenia o otwartym konkursie ofCrl.

I. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w skład/ie co Il(~jmniej .'-osobowym. Na k,l/ch In
/ pl1sicd/l'll Komisji konkursowej sporz;\d7anajcst lista ohecności.
') Po~;icd/cnia komisji konkursowej są protokołowane.
~ P\)sicd/cniom komisji konKursowej przewodnie/y przewodnic7ący.
+. \V posicd/en iach kom isj i konkursowej może uczestn iuyć wskazany przez
"dle(;lr/. Do obowiązków sekretarza należ.y pomoc w obsłud/e orgaili/aeyjno
k\inlisji. Seklctar/ podlega be/pośrednio pr/ewodnic/qcemu i nie ma prawa glosu.

pr/c\\odn ic f;[CCg()

techniunci prac

1. Do czlonk(m komisji konkursowej biorących udział w 0pll1Jowaniu ofCrt stosuje ,>i~ pr7l'pl'»
u'>tawy / dnia 14 C/erwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego (1. j. D/. li. / 20001'
Nr liX. pO/o 1071 z późno zm.) dotyC/ącc wyłąC/enia pracownika.
2. (/Ionkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składaj;\ oświadC/enic .. którego \\/(11' okrcśla
/alqC/nik do niniejszego regulaminu. lub powiadami;~j;1 o \,,\cofaniu si~ / prac komisji konkllrsl11\cj.

(/Ionkowie komisji / tytułu prac) \\ komisji konkursowej nic otr/ymują dodatkO\\cgo
IIynagrod/en ia.

i<ull1isja kon kurs()\\ a wydaje opin iI,: zwyk h\ 1\ i~ks/Ośc i;l głosów \\ głosc)\\an iu j;m nYI1l.
2. \\ plf\padku równej liC/by glosów Ja \vyborell1 oll:rt)" i ..pr/cci\\ ofercic". glos dccyduj;\<\ 11Ia

puc\\odniuqcy lub osoba upoważniona pl'/e/ prz.e\\odnic/ąccgo do prze\\odnic/l'nia pr;lcorn kOllllsjl
konkursowcj.

(ih-.,Iugl,: organiz.acyjno-techniC/lH\ komi-.,ji konkursowej /apc\\nl
Rod/inic w Nowym Dworzc M:vowicckill1. vi) łCES~~SJ:A

Henr~



do Rq~lIlalllillll prac) kOlllis.ji kOllklll'SO\\C'j

ds. opilli(mallia oli.:rllla rcali/acj.; /,\(1:1(, / /,\krcs\\

rl'ilahilitac.ji spolcc/IlL'.j o,,',h llicpciIlOSpn\\1 11\ ci, II rok" ~IIII

Oś\\iadczam, 'Je nic p%stajtt w takim stosunku prawnym lub faktycznym z bion!cymi udzial w pr(lCl'dur/l'

kunkursowej, który może budzić uzasadnion'l wątpliwość co do mojcj bczstronności podc/.as ocelliania

olCrl i powodowałby wykluc/cnic z udziału w pracach komisji konkurso\\~j na podst<l\\ ie pr/epi~()\\

u~tawy / dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjncgo (1. j. D/. tJ. / 2000 r. Nr 9X.

poz. 1071 /. pó/.n. zm.).


