Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE
ogłasza
nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej do opiniowania
ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie w
roku 2017 w następującym w zakresie:
1. turystyki i krajoznawstwa
2. oświaty i wychowania
3. wypoczynku dzieci i młodzieży
4. ekologii
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
I. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą
wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, biorących udział w konkursie;
3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie
działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
5. zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony
przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa
załącznik do niniejszego ogłoszenia;
6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach
nieodpłatności.
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 27
stycznia 2017 roku (do godz.15.00).
Zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez
osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” w sekretariacie Urzędu Gminy
lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Cedry

