Zarządzenie Nr 26/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej
oferty na realizację zadań publicznych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r.,poz. 1515 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i
Gminy Margonin zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie
kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzędu,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 26/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 16 lutego 2016 roku
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
I. Informacje ogólne.
1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Burmistrz
Miasta i Gminy Margonin ogłasza nabór na członków komisji konkursowych w ramach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o których mowa w Zarządzeniu
Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych.
II. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
1. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą
wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Miasta i Gminy Margonin powoła do komisji konkursowej
na określone zadanie jedną osobę, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w otwartym konkursie ofert.
2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty nie będą mogli
uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa
będzie działać bez ich udziału.
3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony
organizacji pozarządowych powoływanych dla oceny ofert na realizacje zadań publicznych,
komisja konkursowa zgodnie z art. 15 ust 2 da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
4. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny, a za udział w posiedzeniu
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
IV. Zadania komisji konkursowej
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego
otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu
ofert,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego ,
c) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin celem podjęcia
decyzji.

V. Składanie dokumentów:
1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia i złożyć w kopercie oznaczonej - „Nabór
kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych”.
2. Formularz zgłoszeniowy kandydata należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu
Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin. O zachowaniu terminu decyduje
data wpływu ofert do urzędu.
VI. Termin składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 26/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 16 lutego 2016 roku
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH
ORGANIZAOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY MARGONIN
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka
komisji:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Nazwa organizacji pozarządowej
(proszę podać pełną nazwę organizacji
pozarządowej/podmiotu)
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie:
Zakres działalności statutowej:
Deklaruje chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
na realizacje następującego zadania/zadań (zaznaczyć właściwe):
⃝

„Kultury fizycznej i sportu”,

⃝

„Turystyki krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru
członków komisji konkursowych
Czytelny podpis kandydata na członka komisji
Miejscowość i data
Zgłaszam w/w kandydata do Bazy kandydatów na członków komisji jako reprezentanta naszej
organizacji/podmiotu:
Pieczęć organizacji/ podmiotu i podpisy
Zarządu/osób upoważnionych do reprezentacji
organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata
Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki

