ocŁosZENIE

zdnia 15 grudnia2015r.
o naborzekandydatów na członkówkomisji
do opiniowania ofert składanych
w otwartymkonkursie ofert
Na podstawieart. 15 ust 2a i 2d ustawyz dnia 24 kwietnia 2ao3l o działalnor$ci
porvtku
publicznegoi o wolontariacie(Dz.U. z2014t. poz.|l|8 zpóźn,m.)
Wójt Gminy wiskitki
ogłNszl nabór kandydatów ng cdonków Komisji konkursowej
do opiniowenie ofeń slrładanycb
w otwartym konkursie ofeń nr realizację zadalń publicnych Gminy
w zakresie upowszecbnirnia kultury fizycznej i sportu w 2016n
L Infomłcje ogólne
1. Celem niniejszegoogłoszeniajest wyłonieniekandydatów na członkówkomisji konkursowej
wskazanychptzezotganizacjepoznządowelubpodmiotywymienionewart.3 ust.3 ustawy,którzy
są zainteresowaniudziałemw praorłchkomisji
w otwartymkonkursie ofert na realizację
zadanpublicmych Gminy w zakresie upowszechnianiakultury fizycmej i sportuw 201ór.
2.U działw pracachkomisji konkursowejjest nieodpłatry.
IL Wymaganie stawilne knndydatom
l. W składkomisji
wchodzą osoby wskazane pzsz oryaaizacje pozarządowelub
podmioty w1mienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicnego
i o wolontariacie,ktÓre spehiają nasĘpująGekryteria:
l) nie reprezentująorganizacji lub podmiotów biorqęychudziałw konkursie;
2) nie pozostająwobec oferentow biorqqych udziałw konkursie w takim stosunkuFawnym
lub ferktycznym,ttóry mógłbybudzió nzasadnionewąĘliwości,co do ich bezstronności;
3) mają doświadczeniew zakręsie przygotowywaniaofert na realizację zadań i/lub realizacji
lr|. Zadanlr Komisji konkunowej
opiniowanie ofert składanychpfirezorguliracjepozaru$owe lub podmioty w1mienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 hrietria 2a03 r. o działalnościpozytku publicmego i o wolontariacie @z.U.
z2014 r. poz.ll18 z wźn..m.) w otwańym konkursie ofert na rea|izasjęzadańpublicznych Gminy
w zakręsieupowsrechnianiakultury fizycmej i sportuw 2016 r.
tV. Wybór kandydatów do prec w Komisji konkursowej
Wójt Gminy Wiskitki powoła5 czJonków Komisji konkursowejw składzie:
- 3 przedstawicieli organuwykonawczego,
. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów w5rmienionychw art. 3 ust. 3 ustally
o działalnościpoŹytku publicznego i o wolontariacie zgłoszonychw wyniku ogłoszonegonaboru.
W przypadku z$oszenia większej ilości kandydatur' wyłonienie 2 przedstawicieli nasĘti drogą
losowania.
V. Meisce i termin zglaszania kandydatów
Z$osznnianalezy składacw formie pisemnejw SelaetariacieUrzędu Gminy Wiskitki /ul. Kościuszki
|, 963|5 WiskitW, na formularan stanowiąęynnrałąsmk do ogłoszenią w zamkniętej kopercie
z dopiskiem,Nabór do Komisji Konkursowej''.
Termin składaniazgłoszeń
upływawdniu 30 grudnia 2015 r. o goda 15:oo.

