
 

OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

 

Prezydent Miasta Kielce 

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 

 

na realizację zadań własnych miasta, które zostaną zlecone w roku 2022 w zakresie działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

 

I. RODZAJE ZADAŃ 

 

Komisje konkursowe będą powoływane do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach otwartych 

konkursów ofert ogłoszonych w 2022 r. na realizację następujących zadań: 

 

Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których celem jest ograniczanie 

skutków niepełnosprawności. 

 

II. KOMISJE KONKURSOWE 

 

1. W skład komisji wchodzi 6 osób z prawem głosu: 

1) przewodniczący komisji – dyrektor lub zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, 

2) dwóch przedstawicieli Działu ds. Dialogu Obywatelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, 

3) trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Do pracy komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym 

osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 

których konkurs dotyczy. 

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe, biorące udział w konkursie. 

4. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną 

w drodze zarządzenia. 

5. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się 

przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania 

publicznego, którego dotyczy konkurs ofert. 

6. W przypadku, gdy organizacje pozarządowe nie zgłoszą kandydatów, Prezydent lub osoba 

przez niego upoważniona uzupełnia skład komisji konkursowych o pracowników MOPR 

z komórek merytorycznych realizujących podobne zadania, jak te objęte konusem. 

 

 



III. WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW 

 

1. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

1) są pełnoletnią, 

2) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych, 

3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze. zm.), 

4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności, 

5) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały 

w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz 

któregokolwiek wnioskodawcy, 

6) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie 

działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, 

7) zgłoszą swoja kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 1 

do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przedmiot 

zgłaszający kandydata/ kandydatkę, 

8) w formularzu zgłoszeniowym kandydat na członka komisji konkursowej ma możliwość 

deklaracji udziału w pracach komisji opiniującej oferty, które wpłyną w ramach 

ogłoszonego konkursu, na wybrane rodzaje zadań publicznych. 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach jej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podroży. 

3. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 6 lutego 2022 roku o godz. 15.30 w formie 

papierowej lub z dniem 8 lutego 2022 roku o godz. 23.59 w formie elektronicznej. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 w godz. 7.30 – 15.30 

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: mopr@mopr.kielce.pl. 

 

IV. PRACA KOMISJI KONKURSOWYCH 

 

1. O terminach posiedzeń komisji konkursowych jej członkowie zostaną powiadomieni drogą 

mailową w terminie 5 dni przed planowanym dniem zakończenia naboru ofert w otwartym 

konkursie ofert na dane zadanie. 

2. Pracownicy komórek merytorycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną są 

zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert 

w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert. 

 

V. WAŻNE DOKUMENTY 

 

1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

ze zm.) - art. 15 ust. 2a,2b, 2c, 2d, 2da, 2e, 2ea, 2f. 

mailto:mopr@mopr.kielce.pl


2. Obowiązujące formularze oferty na realizację zadań określa Rozporządzenie 

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, poz. 2057). 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

mgr Magdalena Gościniewicz 

DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach 


