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Ulan-Majorat, dnia 10 lutego 2017 r.

OGI,OSZENIE O NABORZE NA CZI,ONKOW KOMISJI KONKURSOWEJ

W6jt Gminy Ulan-Maj orat zaprasza do zglaszania kandydatur na czlonk6w

Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2017 r. zadafr

publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa

na ro d owe go or 
^z 

wypo czyn ku dzieci i mlo dzieLy .

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia24kwretma2003 r. o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), W6jt Gminy Ulan-Majorat

ogLasza nab6r na czlonk6w komisji konkursowej, do zaopiniowania ofert, zloAonych

w otwattym konkursie narcalizacjEw 2017 r. zadahpublicznych w zakresie kultury, sztuki,

ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowe go oraz wypoczynku dzieci i mLodzie?y.

I. Informacje ogrflne

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

kandydat6w zgloszonych przez organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty

wymienione w ar1. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgloszenia do udzialu w pracach komisji konkursowej powinno byd podpisane przez

zainteresowan4 osobE oraz upowahnione osoby reprezentuj4ce organizacjg zgNaszajqcq

kandydata.

3. KuZda z organizacjr pozarzqdovvych lub podmiot6w wymienionych w ar1. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoSci pozl.tku publicznego i o wolontariacie moZe zglosi6 tylko jednego

kandydata.

4. Zgloszenre kandydata nie jest jednoznaczne z zakwalifrkowaniem do komisji. Wyboru

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

w drodze zarzqdzenta.

5. Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny.

ll. Zadania czlonka komisji konkursowej

1. Udzial w posiedzeniach komisji;

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

w otwartym konkursie ofert z uwzglqdnieniem kryteri6w okre6lonych w treSci ogloszenia

o konkursie;

3. Proponowanie podzialu Srodk6w pomipdzy 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 dokonai na zalqczonym

do niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zloLyf w Sekretariacie UrzEdu

Gminy Ulan-Majorat (pok6j nr 18) do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 14.00.

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

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