
OGLOSZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 lutego 2017r 

w sprawie naboru os6b wskazanych przez organizacje pozarzljdowe lub podmioty wymienione 
wart 3 ust 3 0 dzialalnosci pozytku publicznego do udzialu w pracach Komisji Konkursowej w celu 
opiniowania zlozonych ofert 

W zwiljZku z ogloszonym w dniu 28.02.2017r na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci poZytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817 z pOin. zm.), otwartym 
konkursem ofert na wsparcie realizacji zadail publicznych w 2017r w sferze pomocy spolecznej 
oraz promocji turystycznej wsr6d mieszkailc6w Gminy Baboszewo W6jt Gminy Baboszewo 
oglasza nab6r os6b wskazanych przez organizacje pozarzljdowe 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 
pubJicznego i wolontariacie organ administracji pubJicznej oglaszajlJcy otwarty 
konkurs ofert powoluje komisj~ konkursowlJ w celu opiniowania zlo:ionych ofert. 

2. Zgodnie z art.I5 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i wolontariacie, w sklad komisji konkursowych wchodzlJ osoby wskazane 
przez organizacje pozarzlJdowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyllJczeniem 
osob wskazanych przez organizacje pozarzlJdowe lub podmioty wymienione w art.3 
ust 3 biorlJce udzial w konkursie. 

3. Udzial w pracach komisji jest nieodplatny. 

4. Zadania komisji konkursowej: 
a. opiniowania zlozonych ofert, 
b. zaproponowanie rozdzialu srodk6w pomiydzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert, 

Organizacje/podmioty zglaszajq swoje kandydatury na formularzu zgloszeniowym stanowiqcym 
zalqcznik do niniejszego ogloszenia. 

5. Wymagania stawiane kandydatom: 
W sklad Komisji Konkursowej wchodzq osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 0 dzia!alnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, kt6re spelniajq lqcznie nastypujqce kryteria: 
a. nie reprezentujq organizacji/podmiot6w biorljcych udzial w konkursie; 
b. nie pozostajq wobec wnioskodawc6w biorqcych udzial w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, kt6ry m6g1by budzic uzasadnione wljtpliwosci, co do 
bezstronnosci; 
c. znajq przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817 z pOin. zm.) oraz Uchwa!y Nr XXIIUI48/2016 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo Z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzqcymi dzia!alnosc pozytku publicznego na rok 2017. 

Zg!oszenia kandydat6w na cz!onk6w Komisj i Konkursowej podpisane przez zainteresowanq osoby 
oraz organizacjy(-e) zglaszajqclj(-ce), nalezy skladac w zamkniytej kopercie z dopiskiem 
"Kandydaci do Komisji Konkursowej - 2017" w Kancelarii Og61nej Urzydu Gminy Baboszewo 
w terminie do 17.03.2017r do godz. 15.30 

mgr Tomasz Sobecki 


