I

OGŁOSZENIE

nr 2/2017

z dnia 20 października

2017 roku

o NABORZE DO KOMIS.H KONKURSOWYCH POWOŁ YWANYCH DO OCENY
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH
W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU
Prezydent Miasta ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza organizacje
pozarządowe lub podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób do udziału
w pracach komisji konkursowych.
W \\yniku naboru Prezydent wybierze osoby do pracy w komisjach konkurso\\ych
z wyłączeniem przedstawicieli organizacji. które będą braly udział w danym otwartym
konkursie ofert.
W skład komisji mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione wart. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości.
co do ich
bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach
nieodpłatności.
d) \\')'rażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobO\\')'ch zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.
Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadali publicznych złożonych do
danego konkursu z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania
publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi
ofertami.
Komisja konkursowa ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji
pozarządowych \I' przypadku, gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata.
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji.
c) powołana osoba podlega \\')'łączeniu na podstawie przepisów ustm\y.
Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji jest
zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku powodów do
\\ykluczenia zgodnie z art. 24 S I ust. I KPA.
Osoby wybrane do udziału w pracy komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert
zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o poż}1ku publicznym i o wolontariacie oraz
postanowieniami Uchwały Rady Miasta dot. Programu Współpracy Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski z organizacjami pozarządO\\')'mi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuj e zwrot kosztów podróży.
Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem
30 listopada 2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz
przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w
Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, pak. 109.
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowych w załączeniu do niniejszego
ogłoszenia do pobrania na stronie www.um.ostrowiec.pl/organizacie
pozarządowe/komisje
konkursowe lub w Urzędzie Miasta pok. 109
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH
DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji

.

Kontakt ze zgłoszonym kandydatem (adres, e-mail, nr tel.)

.

Naz\',ra organizacji

zgłaszającej

.

Adres organizacji i zgłaszającej

.

Osoby zglaszające (imię i nazwisko, funkcja) ...........................................................................................•..................

(czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji zgłaszającej kandydata)

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu na realizację
zadali publicznych w roku 20 I 8 w następujących obszarach (proszę zakreślić krzyżykiem):

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
upowszechnianie kultury fizycznej
pomoc społeczna
przeciwdziałanie patologiom społecmym
ochrona i promocja zdrowia
przeciwdziałanie narkomanii
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Oświadczam że:
I.Jestem obywatelem RP i korzystam z pelni praw publicznych.
2.Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów l(vmienionych wart. 3 ust. 3 l/stauJ' o
d:ialalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie; ze wskazanego przeze mnie
obszaru.
3.Nie podlegam lły/ączeniu określonemu wart. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego .
.J..Posiadam doświadczenie w przedmiocie realizacji zadań publicznych we 'wskazanym powyżej obszarze
działalno.~ci organizacji pozarządowych.
5. Wyrażam zgodę na zgloszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej ojerty organizacji
pozar=qdo\l}'ch no realizację zadań public=nych.
6. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzania danych osobmvych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych dlo potr=eb nie=będnych do reali=acji procedlllY konkursowej dotyc=qcej ro=pa/l}wania ofert.
l.Zapoznałem się z ustawą o pO,żytku publiczn:rm i o wolontariacie oraz obowiązujqcym Programem
Wspólpracy Gminy Ostrowiec Swiętokrzyski z organizacjami po=arządm'v}'mi i innymi podmiotami
prowad=qcymi działalność pożytku public=nego.

(cl)',,:ln)' podpis kandydata na czlonka komisji konkursowej
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