OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW
DO KOMISJI KONKURSOWEJ
Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.)
WÓJT GMINY RZĄŚNIA
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Rząśnia w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 lutego 2018 roku.
1. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają
następujące kryteria:
a. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie
ofert,
c. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
2. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna ofert na
realizację zadania publicznego złożonych w otwartym konkursie ofert z
uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści ogłoszenia o konkursie
oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Rząśnia.
3. W przypadku, gdy w wyniku naboru na członków komisji konkursowej nie
zostaną wyłonieni przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych lub innych
podmiotów, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust.
2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot
kosztów podróży.
5. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na
FORMULARZU ZGŁOSZENIA, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik

do niniejszego ogłoszenia i dostarczyć w kopercie na adres:
Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, Sekretariat - pokój
nr 11 w terminie do 28 lutego 2018 roku do godz. 10:00 (decyduje
pierwszeństwo zgłoszenia) z dopiskiem:
„Zgłoszenie do komisji konkursowej- w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego w dniu 14 lutego2018 roku”
6. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu kandydatury do urzędu.

Załącznik nr 1- formularz zgłoszenia

