
WÓJT GMINY 6ŁUBICE
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
powiat płocki, woi. mazowieckie

Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2017 roku o naborze kandydatów do komisji konkursowej,
która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu
ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. pn. „Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy
w m. Słubice w gminie Słubice".

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 1817) Wójt Gminy Słubice zaprasza
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania
kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych na
powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. pn. „Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy
w m. Słubice w gminie Słubice".

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej
(maksymalnie 2 osoby) wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji
konkursowej.
2. Przedmiotem pracy Komisji jest:
- ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów
określonych w treści ogłoszonego konkursu,
- przygotowanie stosownej dokumentacji.
3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 23 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
5. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić do komisji tylko jednego
kandydata.
6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
7. Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32,
w godzinach jego pracy.
8. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym
załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłaszanie kandydata do komisji konkursowej
(podpisanie przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli
w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w
Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, pok. nr 14- sekretariat, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej".
9. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 6 marca 2017 r.
o godz. 15.00. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do
siedziby Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice.
10. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji. Spośród
złożonych ofert Wójt Gminy Słubice dokona wyboru przedstawicieli ww. podmiotów biorąc
pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów.
11. Ostateczny skład komisji konkursowej określi Wójt Gminy Słubice w formie
zarządzenia.



Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy, po zapoznaniu się z wykazem
złożonych ofert, wypełniają dodatkowo oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert
w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie.
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