
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 grudnia 2014 

w sprawie naboru przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udziału w pracach Komisji 
Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert. 

W 	związku z ogłoszonym w dniu 22.12.20 14r na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234 poz 1536), otwartym 
konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r ogłasza nabór przedstawicieli 
Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 wspomnianej ustawy do 
udziału w pracach Komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert. 

1. 	 zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane 
przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wylączeniem 
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 
ust3 biorące udzial w konkursie. 

2. 	 Udział w pracach komisji jest nieodplatny. 

3. 	 Zadania komisji konkursowej: 
a. ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w treści ogłoszenia o konkursie, 
b. zaproponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert, 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę 
oraz organizację(-e) zgłaszającą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
"Kandydaci do Komisji Konkursowej - 2015" do Sekretariatu Urzędu Gminy Baboszewo pok Nr 4 
w terminie do 8.01.2015r do godz. 15.30 
a.) osobiście w godzinach pracy Urzędu 
b) pocztą - liczy się data wpływu formularza do Sekretariatu Urzędu, a me data stempla 
pocztowego. 

Osoby wybrane przez Wójta Gminy Baboszewo, spośród zgłoszonych kandydatur, do udziału 
w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert zobowiązane są do zapoznania się 

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.u. z 2010r Nr 234 poz 1536) oraz Uchwałą Nr XXXIl244/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 
29 października 2014r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Baboszewo 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 
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Zolącznik do ogloszenia 
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 31.12.2014 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowej 

do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 


na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r 


1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji: 

2. 	 Adres i dane kontaktowe kandydata: 

.- -

Adres do korespondencj i 
-

Adres e-mail 

Nr telefonu 

3. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie: 

Ja ............................ ........... ......................................... ... ........... ............................ ....niżej podpisany/a 
przedstawiciel ....................................................................................................................................... . 
oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi 
udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas 
oceniania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej 
oferty na realizację zadania publicznego. 

data i podpis 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r 
Nr 101 poz 926 z późno zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym fonnularzu w celu zakwalifikowania i pracy w komisji, w tym przechowywania tych 
danych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej. Dane członków komisji stanowią 

infOlmację publiczną w zakresie: imię, nazwisko, organizacja rekomendująca. Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Członkowie komisj i konkursowej 
będą wskazani w Zarządzeniu Wójta Gminy Baboszewo w sprawie powołania komisji konkursowej 

data i podpis 



--

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

5. 	 Dane organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata: 
._-

Nazwa 

organizacji/podmiotu 


Forma prawna 

Numer KRS i miejsce 
zarejestrowania 

Adres 

organizacji/podmiotu 


Nr telefonu 

Adres e-mail 

6. 	 Upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację pozarządową/podmiot który 
reprezentuje do pracy w komisji konkursowej: 

Ja/my, niżej podpisany(i) w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszarn(y) kandydaturę: 

............. ........... ...... ............ ..... ..... .......... .. .. ................ ........... do pracy w Komisji konkursowej do 
rozpatrywania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w 20 lSr 

pieczęć podmiotu 	 podpis 




