
oGŁO§ZENIE
WoJTA

GMINY GORAJ

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie naboru kandydatów na czlonków komisji konkursowych w otwartych
konkursach ofert w gminie Goraj w 2015 roku

Wójt Gminy Goraj ogłasza nabór na człotlków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert na rok 2015. Zgodnie z ustawą z dńa 24 kwietnia 2003
roku o dziŃalności poźytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r, poz.
III8 z późn.zm.) oraz programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami , o klórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego
i o wolontariacie prowadzącymi dziŃalnośó pozytku publicznego w Gminie Goraj na
rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Goraj z dnta30 grudnia2014
roku Wójt Gminy Goraj zaptasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub
podmioty prowadzące dzińalnośó pofiku publicznego do zgłaszania osób wskazanych
na kandydatów do pracy w Komisjach Konkursowych powołanych do opiniowania
ofert składanych w konkursach na realizację zńańpublicznych w 2015 roku.

1. Wymagania stawiane kandydatom. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić
osoby wskazane przez organizaĄe pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.

3 ustawy o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniająłącznie
następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i posiadają pełne prawa publiczne,

2) są wskazane przęz organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działaIności poĄrtku publicznego i o

wolontariacie nie biorące udziałlw danym konkursie,

3) posiadają wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz w zakresie
działalności orgańzacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o dziaŁalności pożytku publicznego i o wolontańacie,

4) wrażąą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
związanych z udziałęm w komisji, zgodtie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U. z20l4 t.,poz.II82 z
późn. zm.),

2. Wyboru dwóch kandydatów do składu określonej Komisji Konkursowej dokonuje

Wójt Gminy Goraj. Wybór nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) wybraną pruezkandydata dziedzinę zadńpublicznychzadeklarowaną w
formul arzu zgło szenia,
2) unikaniepotencjalnegokonflikruinteresów,

3. Celem działania Komisji KoŃursowej jest przeprowadzęnie analizy, dokonanie
oceny formalnej i merytoryczną oraz określenie propozycji wysokości
dofinansowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadń publicznych.

4. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności ocena
ńożonych ofert w otwartym konktrrsie ofert na realizację zadńpublicznych.

5. Zasady dzińaniaKomisjiKoŃursowej:
1) Komisja Konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert powoływana jest zarządzenięm Wójta Goraj nięzwłocznie po upływie
terminu do składania ofert,

2) do każdego konkursu powoływana jest odrębna Komisja KoŃursowa,



3) o posiedzeniu Komisji KoŃursowej jej członkowie powiadamiani są

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4) Do człoŃów Komisji KoŃursowej biorących udziń w opiniowaniu
ofert stosuje się przepisy ustawy z dńa 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z
późn. zm.) dotyc zące v,ryłączenia pracownika,

5) Członkowie Komisji Konkursowej przed rczpoczęciem prac składają
oświadczenie, żę orgarlizaĄa pozarządowa, którą reprezentują, nie
złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodęksu
Postępowania Administracyjnego nie zachod zą przesłanki do wyłączenia
ich z prac Komisji,

6) IJdziń w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie
przysługuj e zwrot kosźów podroży,

7) Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych ocen
dokonanych przez kazdego członka Komisji i przedstawia je w formie
listy z przypisanąoceną puŃtową i proponowaną kwotą dotacji,

8) Spotkania Komisji Konkursowej są protokołowane przez Sekretarza
Komisj i. Protokół podpisuj ą wszyscy członkowie Komisj i Konkursowej .

9) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o

wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Goraj,

6. Komisja Konkursowa może dzińaó bez adzińu osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmio§ wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
jeżeli

1) żadna organizacjanie wskaze osób do składu Komisji Konkursowej,

2) wskazane osoby nie wezmą udziałuw pracach Komisji Konkursowej,

3) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają
wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Zgłoszenie kandydatów na człoŃów Komisji Konkursowych następuje na

podstawie złożonego formularza (zńączńk nr 1), podpisanego przęz zainteresowaną
osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
zgłaszĄącej.

Formularze proszę złoĘć w Sekretariacie Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska
1 w terminie do dnia 4 lutego 2015 roku do godziny 10.00 - decyduje data wpĘwu do

Urzędu Gminy.
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Zńączniknr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Goraj

Formularz zgłoszenia kandydata

Dane doĘczące kandydata na członka komisji konkursowej

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

e-mail kontaktowy

Kandydat jest przedstawicielem następującej organizacji
pozarządowej/podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego.

Oświadczan,że:
1. Jestem obywatelem RP i posiadam pełne prawa publicme,

2. Jestem osobą wskazanąprzez organizacie pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3

ust. 3

ustawy o dzińalności poźytku publicznego i o wolontariacie, lecz nie będę reprezentował
organizacji lub podmiotów, podczas ich udziafu w koŃursie,

3. Posiadam wiedzę w przedmiocie zadń publicznych oraz w zakresie dzińalności
orgarrizacii pozatządorych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pozytku publicmego i o wolontariacie.

4. Potwierdzam prawdziwość pov,ryższych danych i v,ryrńam zgodę naprzetwarzanie moich
danych osobowych do celów związanych z ldzińęm w Komisji, zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U. z20l4 r.,poz.1782 zpóźn. an.).

(data imiejscowość)

Zgłaszamy kandydata Pana lPanią

(podpis kandydata)

na członka Komisji
Konkursowej w dziedzinach*:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego,

3. Działania narzecz osób niepełnosprawnych.

Pieczęć organżacj i/podmiotu

Podpisy osób upoważnionych do
reprezentacj i organizacji/podmiotu

Nr KRS lub innego właściwego reje§tru

* proszę zaznaczyć przęzpodkreślenie wybranej dziedziny


