
OGLOSZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 5 stycznia 2016r 

w sprawie naboru osob wskazanych przez organizacje pozarz'!-dowe lub podmioty wymienione 
w art 3 ust 3 0 dzialalnosci pozytku publicznego do udzialu w pracach Komisji Konkursowej w celu 
opiniowania zlozonych of eli 

W zwi'!Zku z ogloszonym w dniu 16.12.2015r na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z poin. zm.), otwartym 
konkursem ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 2016r Wojt Gminy Baboszewo oglasza 
nabor osob wskazanych przez organizacje pozarz'!-dowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 
w.w. ustawy do udzialu w pracach Komisji konkursowej w celu opiniowania zlozonych ofert. 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i wolontariacie organ administracji publicznej oglaszaj~cy otwarty 
konkurs ofert powoluje komisj« konkursow~ w celu opiniowania zlozonych ofert. 

2. zgodnie z art.lS ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i wolontariacie, w sklad komisji konkursowych wchodz~ osoby wskazane 
przez organizacje pozarz~dowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyl~czeniem 
os6b wskazanych przez organizacje pozarz~dowe lub podmioty wymienione w art.3 
ust 3 bior~ce udzial w konkursie. 

3. Udzial w pracach komisji jest nieodplatny. 

4. Zadania komisji konkursowej: 
a. ocena formalna i merytoryczna zgloszonych ofert z uwzglydnieniem kryteriow 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 konkursie, 
b. zaproponowanie rozdzialu srodkow pomiydzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert, 

Organizacje/podmioty zglaszaj'!- swoje kandydatury na forrnularzu zgloszeniowym stanowi,!-cym 
zahl-cznik do niniejszego ogloszenia. 

5. Wymagania stawiane kandydatom: 
W sklad Komisji Konkursowej wchodzq osoby wskazane przez organizacje pozarz'!-dowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, ktore spelniajq lqcznie nastypujqce kryteria: 
a. nie reprezentujq organizacji/podmiotow biorqcych udzial w konkursie; 
b. nie pozostajq wobec wnioskodawcow biorqcych udzial w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, ktory moglby budzi6 uzasadnione wqtpliwosci, co do 
bezstronnosci; 
c. znajq przepisy ustaw), z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z p6in. zm.) oraz Uchwaly Nr XII6612015 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa wart. 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
na rok 2016 

Zgloszenia kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowej podpisane przez zainteresowanq osoby 
oraz organizacjy(-e) zglaszajqcq(-ce), nalezy sklada6 w zamkniytej kopercie z dopiskiem 
"Kandydaci do Komisji Konkursowej - 2016" w Sekretariacie Urzydu Gminy Baboszewo pok Nr 4 
w telminie do 08.01.2016r do godz. 15.30 
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