Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających
oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3
ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lisków w 2020 r.
Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wójt
Gminy Lisków ogłasza nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji
konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy. Członkowie komisji biorący udział
w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub
faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną
wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert.
Zadaniem członków komisji konkursowej będzie ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem
kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu oraz proponowanie podziału środków
pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
Prace komisji odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu Gminy w Liskowie. Członkowie
komisji konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie. Za udział w pracach komisji nie
przysługuje również zwrot kosztów podróży i wyżywienia.
Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Lisków dokona wyboru członków komisji.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków
komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału
w pracach komisji wówczas komisja konkursowa może działać bez ich udziału.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się
pod zamieszczonym ogłoszeniem w terminie do 27 stycznia 2020 r. Wypełniony Formularz
zgłoszenia kandydata należy złożyć w Urzędzie Gminy w Liskowie, w sekretariacie,
w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Liskowie, ul. Ks.
Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków (decyduje data wpływu do Urzędu).
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