OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Leżajsk
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
KRYTERIA OGÓLNE
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:
 w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;


w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec
wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;



w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od
daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;



korzystają z pełni praw publicznych.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE
 każda organizacja może wytypować maksymalnie jednego przedstawiciela;
 kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez
organizacje;
 osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji powinny posiadać odpowiednią wiedzę
merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących
przedmiotem konkursu;
 osoby zgłoszone przez organizacje powinny dysponować wolnym czasem 28 lutego 2019
roku, czyli w planowanym terminie rozpatrywania ofert konkursowych.
ZADANIEM CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ JEST:
 ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
konkursowego oraz ustalonych wewnętrznych procedur;
 rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru Wójta Gminy Leżajsk.
ISTOTNE INFORMACJE
 reprezentanta organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wyłania się spośród
kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe;
 udział w pracach komisji jest nieodpłatny;




do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata;
na zgłoszenia kandydatów oczekuje się do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Zgłoszenia na dołączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej łącznie ze zgodą kandydata na uczestnictwo w
pracach przyszłej komisji) wraz z załącznikiem/ami prosimy przesyłać e-mailem na adres:
janeczko.zdzislaw@gminalezajsk.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Leżajsk, ul.
Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Mile
widziane są rekomendacje z zakresu współpracy z administracją publiczną lub z zakresu
aplikowania i rozliczania dotacji.
UWAGI KOŃCOWE
 zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń;
 zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub
załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu składu komisji konkursowej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 17 240 62 35.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie kandydata

Załącznik Nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata na członka
komisji:
Telefon kontaktowy:
Email kontaktowy:
Jeżeli jest to członek organizacji,
prosimy wpisać jego funkcję:

NAZWA organizacji
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Nazwa organizacji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach
konkursowych.
Zgłaszamy ww. kandydata
organizacji/podmiotu.

do

komisji

konkursowej

jako

reprezentację

naszej/naszych

…………………………………………………………………
(podpis i pieczęcie osób reprezentujących organizację
zgłaszającą kandydata)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadania
publicznego …
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w związku
z kandydowaniem na członka komisji i pracą członka komisji.
Zostałem/am poinformowany, że administratorem danych jest Wójt Gminy Leżajsk, z siedzibą ul.
Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk.
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, osoba przekazująca swoje dane
ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie powyższych danych
jest dobrowolne.
Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji
konkursowej.

…………………………………………………………………..…….

……………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)

(podpis kandydata na członka komisji)

