
OGLOSZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 10 stycznia 20 17r 

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

W zwi¢u z ogloszonym w dniu 19.12.2016r na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817 z p6:i:n. zm.), otwartym 
konkursem ofert na wsparcie rcalizacji zadari publicznych w 2017r w sferze upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkaric6w Gminy Baboszewo W6jt Gminy Baboszewo oglasza nab6r 
os6b 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 oglaszajllcy otwarty 
konkurs ofe,"t powoluje komisjl( konkursowll w celu opiniowania zlozonych ofe,·t. 

2. Zgodnie z art.lS ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i wolontariacie, w sklad komisji konkursowych wchodzll osoby wskazane 
przez organizacje Pozarzlldowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wylllczeniem 
osob wskazanych przez organizacje pozarzlldowe lub podmioty wymienione w art.3 
ust 3 biorllce udzial w konkursie. 

3. Udzial w pracach komisji jest nicodplatny. 

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

Organizacje/podmioty zglaszaj,! swoje kandydatury na formularzu zgloszeniowym stanowi,!cym 
zal,!cznik do niniejszego ogloszenia. 

5. Wymagania stawiane kandydatom: 
W sklad Komisji Konkursowej wchodz'! osoby wskazane przez organizacje pozarz'!dowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 0 dzia!alnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, kt6re spe!niaj,! l,!cznie nast~puj,!ce kryteria: 
a. nie reprezentuj,! organizacji/podmiot6w bior'!cych udzial w konkursie; 
b. nie pozostaj'l wobec wnioskodawc6w bior'lcych udzia! w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, kt6ry m6glby budzic uzasadnione w,!tpliwosci, co do 
bezstronnosci; 
c. znaj,! przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817 z p6:i:n. znl.) oraz Uchwa!~ Nr XXlII1148/2016 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Wsp6!pracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz'!dowymi oraz innymi 
podmiotami prowadz,!cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2017. 

Zgloszenia kandydat6w na cz!onk6w Komisji Konkursowej podpisane przez zainteresowan,! osob~ 
oraz organizacj~( -e) zg!aszaj'!c'!( -ce), nalezy skladac w zamkni~tej kopercie z dopiskiem 
"Kandydaci do Komisji Konkursowej - 201 T' w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy, Baboszewo 
w terminie do 13.01.2017r do godz. 15.30 W 0 J T 


