
OGLOSZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 26 lutego 2016r 

w sprawie naboru osob wskazanych przez organizacje pozarZ4dowe 1ub podmioty wymienione 
w art 3 ust 3 0 dzialalnosci pozytku pub1icznego do udzialu w pracach Kornisji Konkursowej w ce1u 
opiniowania zlozonych ofert 

W zwi¢U z ogloszonym w dniu 18.02.2016r oraz 19.02.2016r na podstawie ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wo1ontariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z pom. 
=.), otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadaD. publicznych w 2016r Wojt Gminy 
Baboszewo oglasza nabar osob wskazanych przez organizacje pozarzqdowe 1ub podrnioty 
wymienione w art.3 ust.3 w.w. ustawy do udzialu w pracach Kornisji 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 oglaszajllcy otwarty 
konkurs ofert powoluje komisj't konkursowll w celu opiniowania zlozonych ofert. 

2. zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i wolontariacie, w sklad komisji konkursowych wchodzl! osoby wskazane 
przez organizacje pozarzlldowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wy11lczeniem 
osob wskazanych przez organizacje pozarzlldowe lub podmioty wymienione w art.3 
ust 3 biorllce udzial w konkursie. 

3. U dzial 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 ofertarni na podstawie oceny 
ofert, 

Organizacje/podmioty zglaszajq swoje kandydatury na formularzu zgloszeniowym stanowi'lcym 
zal'lcznik do niniej szego ogloszenia. 

5. Wymagania stawiane kandydatom: 
W sklad Komisji Konkursowej wchodz'l osoby wskazane przez organizacje pozarz'!dowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego 
i 0 wolontariacie, ktore spelniaj,! l'fCznie nastypuj'lce kryteria: 
a. nie reprezentuj,! organizacjilpodrniotaw bior'!cych udzial w konkursie; 
b. nie pozostaj'l wobec wnioskodawcow bior'!cych udzial w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, ktory moglby budzi6 uzasadnione w'!tpliwosci, co do 
bezstronnosci; 
c. znaj'l przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z poin. zm.) oraz Uchwaly Nr XIl66/2015 Rady 
Grniny Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa w art. 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
na rok 2016 

Zgloszenia kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowej podpisane przez zainteresowall'! osoby 
oraz organizacjy(-e) zglaszaj'lcq(-ce), nalezy skladac w zamkniytej kopercie z dopiskiem 
"Kandydaci do Kornisji Konkursowej - 2016" w Sekretariacie Urzydu Gminy Baboszev;:o pok Nr 4 
w terrninie do 04.03.2016r do godz. 15.30 W 0 J T 

c. bev0v~ 10\"'1 It '(l
mgrlfbmasz Sobecki 



Formularz zgloszenia 

Zal(lcznik do ogloszenia 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 26.02.2016r 

kandydata organizacji pozarz~dowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy 
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (DZ.U. z 2014r poz. 1118 z pom. zm.) 

na czlonka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadaii publicznych w 2016r 

1. Imill i nazwisko kandydata na czlonka komisji: 1--_·· __ ·_··_···- J 
2. Adres i dane kontaktowe kandydata: 

---'--' -_. __ ._-._-._-.--.--._-.--.. ~ 

Adres do korespondencji 

Adres e-mail 

Nrtelefonu 

3. O§wiadczenie kandydata 0 wyraienie zgody na kandydowanie: 

Ja .............................................................................................................................. nizej podpisany/a 
przedstawiciel 
wyra:i:am zgody na udzial w pracy komisji konkursowej powolanej przez Wojta w celu rozpatrzenia 
ofert na realizacjy zadaii publicznych 0 ktorych mowa w ogloszeniu. 

data i podpis 

4. Wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r 
Nr 2135 z pom. zm.) wyra:i:am zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu w celu zakwalifikowania i pracy w komisji, w tym przechowywania tych 
danych przez okres okreslony w instrukcji kancelaryjnej. Dane czlonkow komisji stanowi~ 

informacjy publiczn~ w zakresie: imiy, nazwisko, organizacja zglaszajqca. Osoba, ktorej dane 
dotycz~, rna prawo dostypu do ich tresci oraz ich poprawiania. 

data i podpis 



5. Dane organizacjilpodmiotu zglaszaj~cego kandydata: 

Nazwa 
organizacjiJpodmiotu 

Forma prawna 

Numer KRS i miejsce 
zarejestrowania 

I 

Adres 
organizacjiJpodmiotu ! 

Nrtelefonu 

Adres e-mail 

-

Za prac«( w komisjach konkursowych nie przysluguje wynagrodzenie i zwrot kosztow podroiy 

Piecziltka imienna lub czytelny podpis os6b 
upowaZnionych do reprezentowania organizacji 
pozarzildowej!podmiotu, z ramienia kt6rego 
wystypuje kandydat 


