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Wójt Gminy Zapolice

ogłasza nabór kandydatów na czlonkórv kon'isji lron}<ursorvcj do opiniorvania ot'crt

slrładanych w otwartym konkursie ofert ntr rcalizację zadari publicznyclr zrviilzanych

z realizacjązadań samorządu gminy na 2016 rolr.

I" Informacje ogólne

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 krvietnitr 2003 r. o działalrlości pozytku

publiczrrego i o wolontariacie (t. j. Dz. tJ.z,2(ll4 r. poz. 1i18; poz. 113B, poz. 11Ą6 r:rtlzz

2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz" 1339 i poz. 1777) oraz ttchwały rll" XII],l7żll5 i{ady

Gminy Zapollce z dnta 29 pażdziernika 201 5 r. w sprar,vie przy.jęcia Progratnrł r,vspołpracy

Gminy Zapoltce z organtzacjami pozarządowymi oraz innymi podnriotami pror.l,adzącynli

działalnośó pozytku publicznego na rok 2016, Wójt Gminy Zapolice zaptasza orgarrizacje

pozaruądowe i podmioty wymienionę w art, 3 ust, 3 wrv. Llstawv do zgłaszttliia kandydatów

na członków komisji kon]<ursowej w otwaltytn l<otikursie of-ert t,ca]izorł,allIlll tti tl,ylric r1,1ł,.

ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest w14orrierrie kanclydatólv na członkorv l<onłisji

konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe ltlb podmioty lvytlienionc

w afi. 3 ust. 3 ww. ustawy,

3. Udział w pracach komisii_lronlrursolvei ie§l_!i{łodrlla.tn),.

II. Wymagania stawiane kanclytlatom

1. W skład komisji konkursowej mogą wclrodzić osoby reprczentujące orgalrizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 ustai,vy o działainości pozytkrr

publicznego i o wolontariacie, które spełniająłącznle następujące kr,vtcria:

a) nie reprezentują organizacji pozarząclorvycJr/poc[rlliotórv bior,ącl,ch irc]zial

w konkursie;

b) nie pozostają wobec wnioskodarł,ców biorących udział w konkLtrsic rł, ta]<inl

stosunku prawnym lub faktycznym,' który mógłby budzić ttzasaclllione

wątpliwości, co do bezstronności.

Ż. Zgodnte z art, 15 ust, 2c1 ustawy o działalności pozytkir pLrblicznego i ? wo]ontal,iacie

w skład komisji konkursowej wchodzą osobv wskazatre przę7, or:ganizac.je pozarząclclrł,c

lub podmioty wyrnienione w art, 3 lrst. 3, z rł,yłączellienl ostib rvsl<azatlych pl"/,cz

organizacje pozarządowe lub podmioty rł,ynrietrionę w at,t, 3 ust. 3. biorące LrcJział

w konkursie.
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III. Zadania komisji konkursowej

Komisja koŃursowa opiniuje oferty składane pIzęz organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożl,tku publicznego i o wolontariacie

w otwartym konkursie ofert na rea|izację zadń publicznych związanych z rea|izacją

zada{ samorządu gminy na 2016 rok.

IV. Powołanie komisji konkursowej

Komisja konkursowa zostanie powołana zuządzeniem Wójta Gminy Zapoltce.

V. Miejsce i termin zg\aszania kandydatów

Zgłoszenta można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5,

98-161 Zapo|tce, w terminie do dnia 26 lutego 2016 r,, do godz. 10.00 (decyduje data

wpływu zgłoszenia).
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Zapolice, dnia 9 lutego 2a76 r.
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