OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX.135.2016 Rady Gminy Mokobody
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mokobody
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Wójt Gminy Mokobody
ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału
w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2017 r.
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, mogą wchodzić
reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego
otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu
ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Mokobody.

W przypadku gdy:
1) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
3) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 1 października
2017 roku.
Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby
upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć:
- w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” w Sekretariacie Urzędu
Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gmin Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124
Mokobody
WÓJT GMINY
/-/ Dorota Dmowska - Paczuska

Załącznik do Ogłoszenia o naborze
do Komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert
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 kontaktowe
E-mail kontaktowy
Kandydat
reprezentuje
następujące
organizacje
pozarządowe/
podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie:
Krótki opis doświadczenia kandydata w
zakresie działania na rzecz organizacji i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w
usta

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji konkursowej w działalność innych
organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
I .Nazwa organizacji/podmiotu: Funkcja:
Zakres działalności statutowej
2. Nazwa organizacji/podmiotu: Funkcja:
Zakres działalności statutowej

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji
konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez Urząd Gminy Mokobody
Data
i
czytelny
podpis kandydata na członka
Komisji:
Miejscowość i data

Zgłaszamy ww. kandydata na członka Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2017 r. jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu:
Pieczęć organizacji/podmiotu i
podpisy Zarządu/osób upoważnionych
do reprezentacji organizacji/podmiotu
zgłaszające o kandydata
Miejscowość i data

