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Ogłoszenie
o naborze do komisji konkursowej

PowołYwanej do oPiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego
konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka
nr Lol20l8z dnia
22 stYcznla 2018 r. w sPrawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
reatizację zadań
PublicznYch wraz z udzieleniem dotacii na dofinansowanie ich realizaciiw roku 2018.

Na podstawie art. ]-5 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2ot6 r., poz.
L8L7) oraz § rr Uchwały
nr XlV/3oL/u aady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopad
a 2OL7 r. W sprawie uchwalenia
Programu wsPÓłPracY GminY Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 20].8

,

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

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 pubticznego i o wolontariacie, do udziatu w pracach komisji
konkursowej Powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w ramach
otwartego konkursu ofert w 2OL8 r.

W wYniku naboru, z osób

reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty,
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku
Publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji
konkursowYch, zostanie utworzona Baza kandydatów na członków
komisji konkursowych.
o których mowa

7 BazY kandYdatów na członków komisji konkursowych Burmistrz Miasta
Lubawka powoła
w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół,
członków Komisji
Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty
wymienione
w art, 3 ust. 3 ustawY, z wYłączeniem osób reprezentujących
organizacje pozarządowe
biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.
Udział w Pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział posiedzeniu
w
komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowYch powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań

PublicznYch w ramach otwartYch konkursów ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji
PozarządowYch i Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają
łączn ie następujące kryteria :

1) korzystają z pełni praw pubticznych,
2) nie rePrezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym
konkursie ofert,

3) nie

Pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
PraWnYm lub faktYcznYm, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności,

4) akcePtują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na
nieodpłatności.

zasadach

Zadania kom isji konkursowej:

i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści
otwartego konkursu ofert,

1) ocena formalna

2') ProPonowanie Przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) ProPonowanie rozdysponowania Środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Lubawka.

Termin zgłaszania kandydatów
z dniem 13 lutego 2018 r.

Zgłoszenie
u

- na

na

członków komisji konkursowych upływa

załaczonvm formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby

poważn ion e do reprezentacj i orga

n

izacji zgłaszającej) na teży:

-

w kopercie z dopiskiem: ,,Zgłoszenie do komisji konkursowe oPP" złożyćwBiurze
obsługi
lnteresanta Urzędu Miasta Lubawka, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta
Lubawka,
Pl. Wolności L,58-420 Lubawka.

BtJRMI§TRz
Lubawka dnia 31 stycznia 2O18 r.

