r^lWY PSARY

woj fti^kio'

ZARZADZENIE NR 0050.9.2012
WOJTA GMINY PSARY

z dnia 16.02.2012 r.

w sprawie : ogloszenia naboru do Komisji konkursowych powoiywanych do
opiniowania ofert na realizacje zadan publicznych gminy Psary
w ramach otwartych konkursow ofert.
Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 15 ust.

2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

Zarzc^dzatn :

1. Ogiosic nabor do Komisji konkursowych powolanych do opiniowania

ofert

na

realizacje

zadan

publicznych

gminy

Psary

w

ramach

otwartych konkursow ofert.
2. Tresc ogloszenia o naborze stanowi zala.cznik nr
zarza.dzenia.

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Gminy.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

1

do niniejszego

Zalqcznik nr 1

do Zarz^dzenia Wqjta Gminy Psary
Nr 0050.9.2012

zdnia 16.02.2012 roku

Ogloszenie o naborze do Komisji konkursowych
powofywanych do opiniowania ofert na realizacje zadari publicznych gminy
Psary w ramach otwartych konkursow ofert.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
Programu wspolpracy gminy Psary z organizacjami pozarza^dowymi
prowadzajzymi

dzialalnosc pozytku publicznego

na 2012

rok

ze zm.) oraz § 9
oraz

podmiotami

przyj^tego

Uchwala^ Nr

XIV/147/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 roku

Wojt Gminy Psary
oglasza

nabor

do

komisji

konkursowych

oraz

zaprasza

osoby

reprezentuja.ce

organizacje pozarza.dowe lub podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ,
do udzialu w pracach komisji konkursowych powolywanych do opiniowania ofert na
realizacje zadan publicznych w ramach otwartych konkursow ofert.
W wyniku naboru, z osob reprezentuj^cych organizacje pozarzadowe lub podmioty,
o ktorych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udzialem w pracach
komisji konkursowych, zostanie utworzona Baza kandydatow na czlonkow komisji
konkursowych.
Z Bazy kandydatow na czlonkow komisji konkursowych Wojt Gminy

Psary b^dzie

powolywal do danej Komisji Konkursowej jedng, osobe wskazana^ przez organizacje
pozarzadowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z wylaczeniem

osob reprezentuja^cych organizacje pozarzadowe biorace udzial w danym otwartym
konkursie ofert.
Udzial w pracach komisji jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniu komisji jej
czlonkom nie przysluguje zwrot kosztow podrozy.
W sklad komisji konkursowych powolywanych do opiniowania ofert
zadan

publicznych

w

ramach

otwartych

konkursow

ofert,

na realizacje

moga.

wchodzic

reprezentanci organizacji pozarz^dowych i podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3
ww. ustawy, ktorzy spelniaja, l^cznie nastepuj^ce kryteria:
1)

Nie

reprezentuja,

organizacji

lub

podmiotow

biora^cych

udzial

w

otwartym

konkursie ofert,
2)

Nie pozostaja. wobec wnioskodawcow biora.cych udzial w takim konkursie w

stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moglby budzic uzasadnione wa.tpliwosci,

co do ich bezstronnosci,
3)

Akceptuja. warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach

nieodplatnosci.
Termin zglaszania kandydatow na czlonkow komisji konkursowych uplywa z dniem
27 lutego 2012 roku (poniedzialek) o godz. 17.00

Zgloszenie

na

zalaczonym

formularzu

podpisane

przez osoby upowaznione

do

reprezentacji danej organizacji zglaszaja.cej wraz z oswiadczeniem kandydata nalezy

zlozyc w kancelarii ogolnej Urz^du Gminy Psary, ul.Malinowicka 4.

ZGLOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OPINIUJA.CEJ OFERTY NA REALIZACJE. ZADAN PUBLICZNYCH
1. Imi§ i nazwisko kandydata:

2. Dane kontaktowe kandydata (tel., e-mail):

3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji zglaszaja^cej kandydata oraz dane osoby do kontaktu:

4. Jesli kandydat jest czfonkiem organizacji pozarzajdowej / pozarza^dowych, prosze^ podac nazwe^ /
nazwy organizacji i ewentualnie pelniona^ funkcj? / funkcje:

5. Zwi^zty opis dzialalnosci zgfaszanego kandydata:
Mozna dolaczyc dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty (kopie zdjec, dyplomow,
wycinkow prasowych itp.) potwierdzajace zasadnosc zgloszenia.

(piecz^c organizacji)

czytelne podpisy oraz pefriione funkcje osob
upowaznionych do skkdania oswiadczen woli
w imieniu organizacji

Oswiadczenia kandydata

i nazwisko)

(miejscowosc, data)

(adres zamieszkania)

Oswiadczam, ze:
1.

Wyrazam

zgode

na przetwarzanie

moich

danych

osobowych

dla

potrzeb

niezbednych do realizacji procesu wyboru czlonkow komisji konkursowej
opiniuja.cej oferty na realizacje zadari publicznych gminy Psary w ramach

otwartych konkursow ofert zgodnie z ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

2.

Wyrazam zgode na umieszczenie mnie w Bazie kandydatow na czlonkow
Komisji konkursowych .

(czytelny podpis)

