Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej w 2016 r. pn. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji konkursowej. W wyniku naboru, Burmistrz
Makowa Podhalańskiego, wybierze dwóch przedstawicieli sektora z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. pn. Prowadzenie Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
 są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie
ofert,
 nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności,
 akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach
nieodpłatności.
Zadania komisji konkursowej:




ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do
otwartego konkursu ofert,
proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
proponowanie rozdysponowania środków finansowych.

W przypadku gdy, żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub wskazane osoby nie wezmą
udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów
ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 25 stycznia
2016r. o godz. 11.00. Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do
reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim.
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