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z dnia 27 listopada 2014 r.

Ogłoszenie

na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm)

Wójt Gminy Mietków

Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na rok 2015

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych
Gminy Mietków do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych w 2015 r.
Lista zostanie opublikowana na stronie BlP gminy Mietków oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie urzędu.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy, Mietków, uwzględniając rodzaj zadania, na
które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji
pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie
będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Komisja będzie obradować w siedzibie i w
godzinach pracy Urzędu Gminy w Mietkowie. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenia komisji
mogą odbywać się po godzinach pracy Urzędu.
Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe jeżeli:

żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art.
15 ust 2d lub art. 15 ust.2f ustawy

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,
2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności.

3. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje,

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w

otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie i regulaminie



2. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Mietków

-
Prawa i obowiązki członków komisji konkursowej:

1. Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierowanie się
wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

2. Czynny udział w pracach komisji.
3. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach

uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji,
4. Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego komisji ujawniać

informacji o przebiegu prac komisji podmiotom biorącym udział w konkursie
oraz innym organizacjom pozarządowym.

5. Członkowie komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach

Miejsce i termin złożenia kandydatury:
Zgłoszenie - na załączonym formularzu ( załącznik nr 1) należy składać w kopercie z
dopiskiem "Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisji konkursowej" w
Sekretariacie Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35 w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 12 grudnia 2014 r.- godz. 15.15.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z insp. ds. księgowości budżetowej i podatku VAT-
Anną Polańską tel. 71 3168-113/179 lub mail anna.polanska@gminamietkow.pl

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub można pobrać w
Urzędzie Gminy w Mietkowie, pokój nr 17


