Czerwieńsk, 08.01.2014r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
KONKURSOWYCH
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Burmistrz Czerwieńska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania
kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny
ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Czerwieńsk, realizowanych w trybie w/w ustawy w roku 2014.
Kryteria zgłoszeń kandydatów:
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu
komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
1. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają następujące kryteria:
a) reprezentuje organizację pozarządową, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację
pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;
b) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które
mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
c) w ciągu dwóch lat od momentu ogłoszenia procedury konkursowej, nie pozostawał
w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie był członkiem władz któregokolwiek
wnioskodawcy;
d) posiada przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej;
e) korzysta w pełni z praw publicznych.
2. Zgłoszenia osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w komisjach
konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (w załączeniu).
3. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowych powinno być podpisane przez
zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizacje zgłaszające kandydata.
4. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji wpisywani są na listę osób uprawnionych
do powołania do prac w komisji konkursowej w 2014 r.
5. Komisja konkursowa otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Czerwieńsk
powoływana jest przez Burmistrza Czerwieńska.
6. Komisja składa się z 5 członków.
7. Komisja analizuje ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie i Programie Współpracy
Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. (Uchwała Nr XXIV/258/13 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2013 r.).
8. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z ustawą oraz Programem Współpracy na 2014 r.,
o którym mowa wyżej.

Uprawnione organizacje pozarządowe i podmioty mogą w okresie od 08 stycznia 2014
do 16 stycznia 2014 r. składać zgłoszenia - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25.

