
Ulan-Majorat, dnia 4 kwietnia 2016 r.2r

OGT,OSZENIE O NABORZE NA CZT-ONK6W TONNISJI KONKURSOWEJ

W6jt Gminy Ulan-Majoratzaprasza do zglaszania kandydatur na czlonkr6w

Komisji Konkursowej, w ofwartym konkursie ofert na realizacjp w 2016 r. zadafr

publicznych w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie arL 15 ust. 2d ustawy z dnia24 kwietnia2}l3 r. o dziaLalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22016 r. poz.239),W6jt Gminy Ulan-Majorut ogNasza

nab6r na czlonk6w komisji konkursowej, do zaopiniowania ofert, zNohonych w otwartym

konkursie narealizacjEw 2016 r. zadahpublicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej i sportu.

I. Informacje og6lne

1. Celem niniejszego ogloszenia jest wylonienie czlonk6w komisji konkursowej, spoSr6d

kandydat6w zgloszonych przez organizacje pozaruqdowe oraz inne podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.

2. ZgNoszenia do udzialu w pracach komisji konkursowej powinno byi podpisane przez

zainteresowan4 osobE oraz upowtznione osoby reprezentujqce organizacjg zglaszajqcq

kandydata.

3. Kuhda z organizacji pozarzqdo!\rych lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie moae zghosi(, tylko jednego

kandydata.

4. Zgloszenie kandydata nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do komisji. Wyboru

czlonk6w do pracy w komisji konkursowej dokonuje W6jt Gminy Ulan-Majorat

w drodze zaruqdzenia.

5. Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny.

Il. Zadania czlonka komisji konkursowej

1. Udzial w posiedzeniach komisji;

2. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadan publicznych zlolonych

w otwartym konkursie ofert z uwzglEdnieniem kryeri6w okreSlonych w treSci ogloszenia

o konkursie;

3. Proponowanie podzialu Srodk6w pomigdzy wybranymi ofertami na podstawie oceny

ofert;

4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert W6jtowi Gminy Ulan-Majorat.



III. Miejsce i termin zgloszenia kandydatury

Zgloszenia kandydata na czlonka komisji konkursowej nale?y dokonad na zilqczonym

do niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zlotyt w Sekretariacie Urzqdu

Gminy Ulan-Majorat (pok6j nr 18) do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Niebrzegowski - podinsp. ds. infrastruktury,

e-mail: , tel. (83) 351 80 69 w.45


