Domanice, dnia 06 grudnia2}l8 r.

OGN.OSZENIE
DLA ORGANTZAC Jr

PO

ZARZ.{ DOWYCH

o naborze kandydat6w do udzialu w pracaclr Kornisji Konkursowej opiniuj4cej oferfy
na realizacjg znd,afi publicznych w 2019 r.
oglaszanych przez Gming Dornanice

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietria 2003 r. o dziaNalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.Ll. z20lli r. poz.450) w sklad Komisji Konkursowej
wchodz4 osoby wskazane przez organizacje pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 z wyLEczeniem os6b wskazan''ych przez orgarizacje pozarzqdow4 lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 bior4ce udzial w konkursie.
Celem niniejszego ogloszeniajest utworirenie listy kandydat6w na c:zlonk6w Komisji
Konkursowej wskazanych przez organizacje lub podmioty rrvymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
ktorzy slzainteresowani udzialem w pracach Komisji Konl<ursowej. Po ogloszeniu konkursu,

W6jt Grniny Domanice powola do Komisji Konkursowej osoby z listy

kandydat6w
os6b reprezentuj4cych organizacje pozarz4dowe/podmioty bior4ce udziaN
w danym konkursie oraz osoby, kt6rych powi4:rania z organizacj1 pozarzqdowq/podmiotem
mog? budtzii uzasadnione w4tpliwoS6, ccl do ich bezstronno$ci podczas oceniania ofert.
W zwiqzku z powyzszym organizacje poz',arzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ww. ustawy mog4 zglaszal swoioh kandl'dat6w do Komisji Konkursowej za pomoc4

z wyh4czeniem

formular z,a zahqczone go do niniej sze go o glo szeni a.
Zadaniem Komisji Konkursowej.jest dokonanie oceny poszczegolnych ofert w oparciu
o kryeria okreSlone w ogloszeniu konkursovr,/ym, przyznanie punkt6w oraz wskazanie
proponouranej kwoty dotacji. Udzial w pracach Komisji jest nieodplatny i za udzial w jej
posiedzenLiach czlonkom nie przysluguje zwrot koszt6w podr62y. Spotkania odbywad sig bEde
w godzinach pracy urzgdu.

Wvmasania osdlne dla czlonkdw Komis,:' Konkqr;oweii
I. Sq obyuatelami RP i korzystajq z pelni praw publicznych.
2. Nie rep'rezentujq organizacji/podmiotciw biorq':ych udzia! w konkursie.
3. Nie pozostaiq wobec wnioskodawcciw biorqcych udzial w konkursie w takim stopniu
prawnym lub faktycznym, kt6ry m6glby budzit uz,Ctsodttione wqtpliwoici, co clo bezstronnoici.

Osoby zainteresowane udzialem w pracach Komisji prosimy o wypelnienie zalEczonego
formularza i przeslanie go na adres: TJrzqd Gminy Domanice, Domanice 52, 08-l 13
Domanice, wterminie do dnia 27 grudnia,2018 r. do godz. i0:00 (decyduje datawplywu).

w6jt
/-/ Jerzy Zablocki

Zalqcznik:
Formularz zrgloszenia kandydata na czlonkq komiisji konkursowej,

