
Zarządzenie Nr IVI 41 12015
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 26 marca 2015 rokn

w sprawie ogłoszenia nahoru kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w

trudnej sytnacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania
nzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kułtnry fizycznej

Na podstawie art. 15 usl. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity OZ.U. z 2014r., poz. 1118 z późno zm.) oraz rozdziału VI S 7
ust. 3 załącznika do uchwały nr LVlll/83/20ł3 Rady Gminy z dnia 7 listopada 20ł4 r. w sprawie Programu
Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015, zarządza się, co następuje:

~1
Ogłasza się nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania iupowszechniania kultury fizycznej

~2
l. Członkiem Komisji konkursowej może być przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego wart. 3 usl. 3 ww. ustawy, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony wart. 3 usl. 3 ww. ustawy, z
wyłączeniem osób reprezentujących wnioskodawcę biorącego udział w otwartym konkursie ofert;
b) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub
faktycznym, budzącym uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności;
2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
3. Zadania Komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania z uwzględnieniem kryteriów określonych w
treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
c) proponowanie podziału środków finansowych na podstawie oceny ofert;
d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bodzechów
4. Zgłoszenia na członka Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz zgłaszającą
organizacją pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, należy przesłać na adres:
Urząd Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Sw., ul. M. Reja 10 lub złożyć osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy Bodzechów w terminie do dnia 3 kwietnia 2015r.
5. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
6. W przypadku nie złożenia żadnej oferty Wójt Gminy zastrzega sobie prawo powołania członka Komisji
bez konsultacji

~ 3.
Ogłoszenie, o którym mowa w S l zarządzenia, zamieszcza się:
l) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bodzechów,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów.

~ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obywatelsko - Gospodarczego.

~ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr l
do Zarządzenia nr IV/41/2015

Wójta Gminy Bodzechów,
z dnia 26 marca 2015 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

Telefon kontaktowy:

e-mail kontaktowy:

Nazwa i adres organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której przedstawicielem jest kandydat:

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późno zm.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru
członka Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej

miejscowość i data czytelny podpis kandydata na członka Komisji

Zgłaszamy ww. kandydata do Komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji

pozarządowej (podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie):

Pieczęć organizacji/podmiotu podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

organizacji/podmiotu
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