Nabór do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
Zaproszenie dla osób wskazanych przez organizacje pozarządowe działających na rzecz
mieszkańców Gminy Kętrzyn.
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 do
wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
organizowanych przez Urząd Gminy Kętrzyn na rok 2014.
I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy
Kętrzyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób na członków Komisji
Konkursowej w otwartym konkursie realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2014.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji
Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu
Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2014 r.
II. Wymagania stawiane Kandydatom:
1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. Nie reprezentują organizacji /podmiotów biorących udział w konkursie;
3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności.
III. Zadania komisji konkursowej:
Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2014 roku ogłoszonych przez Wójta Gminy Kętrzyn.
IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:
Wójt Gminy Kętrzyn powołuje 3 członków Komisji Konkursowej w składzie:
1 przedstawiciel Wójta oraz wybiera dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych
spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń.
V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz
z załącznikiem/ami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kętrzynie ul.
T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu do
Urzędu. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
ogłoszonym przez Wójta Gminy Kętrzyn".
VI. Termin składania zgłoszeń – do dnia 7 lutego 2014 r. do godz. 15.00.
VII. Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub
dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę.

