
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMfNY BABOSZEWO 

z dnia 5 marca 2015 

w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
wart 3 ust 3 o działalnośc i pożytku publicznego do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu 
opiniowania złożonych ofert 

W związku z ogłoszonym i w dniach 20.02.20 I Sr oraz 23.02.20 1Sr na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r o działa lności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 20 14r poz 1118 
z późno zm.), otwartymi konkursami ofeli na wsparcie realizacji zadań publicznych w 201Sr 
Wójt Gminy Baboszewo ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art.3 ustJ w.W. ustawy do udziału w pracach Komisji konkursowej w ce lu 
opiniowania złozonych ofert . 

I. 	 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności pożytku 
publicznego i wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający otwarty 
konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 

2. 	 zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w słdad komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane 
przez organizacje pozarządowe łub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wylączeniem 
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 
ust 3 biorące udział w konku rsie. 

3. 	 Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. 

4. 	 Zadania komisji konkursowej: 
a. ocena form alna i merytoryczna złożonych ofe rt z uwzgl ędnieniem kryteriów okreś lonych 


w treśc i ogłosze ni a o konkursie, 

b. zaproponowanie rozdzialu ś rodków pomiędzy wybranymi ofertam i na podstawie oceny 

ofe rt, 

Organizacj e/podmio ty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym 


stanowiącym zalącznik do niniej szego ogloszenia. 


5. 	 Wymagania stawiane kandydatom: 
W skład Komi sji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w artJ ustJ ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria: 
a. nie reprezentują organi zcji/podmiotów biorących udział w konkursie ; 
b. nie pozostają wobec wn ioskodawców biorących udzi ał w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub fak tycznym, który mógłby budzić uzasadnione watpliwości , co do 
bezs tro nn o ŚCi; 
c. znaj ą przepi sy ustawy z dn ia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego 
i wolonariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z późno zm.) oraz Uchwałę Nr XXXI/244/2014 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 paźdz iemika 2014r w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami , 
o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o d ziałalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 201 S 

Zgłoszenia kandydatów na czło nków Komisji Konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę 
oraz organizację(-e) zgłaszającą(-ce), na ł eży składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
"Kandydaci do Komisj i Konkursowej - 2015 " w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszc;wo pok Nr 4 
w terminie do 12.03.2015rdogodz. 15JO W O J T 

)ąbe,Jllt ' loftl G.St. 
IIIgr 'tOIl/{/,I" So"(!ckl 



Zaląc znik do ogloszenia 
Wójta Gminy Baboszewo 

zdnia 5.03.20 15 

Formularz zgłoszenia 

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymien ionego w artJ ustJ ustawy 

o działalnośc i pożytku publicznego i o wo lontariacie (Dz.U . z 20 14r poz. 1118 z późno zm.) 


na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwart ym konkursie ofert 

na wsparci e realizacji zadań publicznych w 20 ISr w zakresie pomocy społecznej oraz promocji 


turystycznej gminy 


1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji: 

2. 	 Adres i dane kontaktowe kandydata: 

._ - -- .. _-- - _.. - _.- -.-

Ad res do korespondencj i 

Adres e-mail 

Nr telefonu 

3. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie: 

Ja .. ........ .. ..... ... ............................. ... ............ .... ........... ..... .. ........ .. ........ . .................... ni żej podpisany/a 
przedstawiciel ......................................................................................... ....... ... ........ ............................ . 
wyrażam zgodę na ud ział w pracy komisji konkursowej powołanej przez Wójta w celu rozpatrzenia 
ofert na realizację zadań publicznych o których mowa w ogłoszeniu. 

data i podpis 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art.7 pkt S ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o oc hronie dan ych osobowych (Dz.U. z 20 14r 
Nr 1182 z późno zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu w celu zakwalifikowania i pracy w komisji , w tym przechowywan ia tych 
danych przez okres określon y w instrukcji kance laryj nej . Dane członków komisji stanowią 

informację publiczną w zakresie: imię, nazwisko, organizacja zgłaszająca. Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 

data i podpis 



-- -- -- --

--

5. Dane organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata: 


-- - .- . ... ._- - - -- ..- - 
I 

Nazwa 
organizacj i/podmiotu 

Forma prawna 

Numer KRS i miej sce 

zarejestrowania 


Adres 

organizacj i/podmiotu 


f----

Nr telefonu 

Adres e·mail 

Za pracę w komisjach konkursowych nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży 

,----- 
Pieczątka imienna lub czytel ny podpis osób 
upoważnionych do reprezentowania organizacji 
pozarządowej/podmiotu , z ramieni a którego 
występuje kandydat 




