OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2 a i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Wójt Gminy Przeworno
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Przeworno do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Przeworno, uwzględniając rodzaj zadania, na które został
ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy
kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
w danym konkursie ofert.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie
przysługuje zwrot kosztów podróży.
Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na 2014 r.
mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1)
2)
3)
4)
5)

reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i publicznego wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert,
są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych
nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych – na załączonym formularzu - podpisane przez
kandydata oraz organizację (-e) zgłaszającą (-ce) należy w kopercie z dopiskiem „zgłoszenie do komisji
konkursowych” złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno,
pok. nr 15 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Przeworno ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 marca 2014 r. do godz. 15.00
Regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych określony
zostanie odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Przeworno.
Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej i stronie BIP Gminy Przeworno do dnia
11.03.2014 r.
Wójt Gminy Przeworno
/-/ Aleksander Bek

Załączniki:
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej.

Przeworno, dnia 26 luty 2014 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):
Telefon kontaktowy:
e-mail kontaktowy:
Kandydat jest przedstawicielem następujących
organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert, które będą ogłaszane przez Wójta Gminy Przeworno na realizację zadań publicznych w 2014 r. m. in. w
następujących zakresach: (wybrane kwadraty należy zaznaczyć „x”)
 wspierania osób niepełnosprawnych
 ochrony i promocji zdrowia
 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
 pomocy społecznej
 przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
 aktywności obywatelskiej i wolontariatu
 ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert.

Data i czytelny podpis kandydata na członka Komisji:

Zgłaszamy w. w. kandydata do listy kandydatów na członków komisji konkursowych jako reprezentanta naszej
organizacji/podmiotu:

Pieczęć organizacji/podmiotu

Podpisy członków Zarządu/osób upoważnionych do
reprezentacji organizacji/podmiotu na zewnątrz:

Pieczęć organizacji/podmiotu*

Podpisy członków Zarządu/osób upoważnionych do
reprezentacji organizacji/podmiotu na zewnątrz:

Pieczęć organizacji/podmiotu*

Podpisy członków Zarządu/osób upoważnionych do
reprezentacji organizacji/podmiotu na zewnątrz:

