ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016 w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,
1045 i 1890) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w
otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016 w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
§ 2. Ogłoszenie, stanowiące załącznik do zarządzenia, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i na stronie internetowej www.goleszow.pl .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

1) Zm.
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie na realizację zadania publicznegoGminy Goleszów na rok 2016 w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późń. zm.)1) Wójt Gminy Goleszów zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
działające na terenie Gminy Goleszów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej
oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016 w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów Nr
0050.12.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji
konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów,
które złożyły wniosek w ramach konkursu.
2. Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty realizacji zadania w konkursie ogłoszonym
zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr 0050.12.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
3. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
1) uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w
art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w
pracach komisji konkursowej;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
4. Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do dnia 12 lutego 2016 r. na
formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór określa ogłoszenie.
5. Zgłoszenia opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej” bezpośrednio do sekretariatu
Urzędu Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów lub elektronicznie na adres: urzad@goleszow.pl (w tytule
wpisać: Zgłoszenie do komisji konkursowej).
6. Zadania komisji konkursowej:
1) ocena formalna złożonych ofert;
2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów
określonych w ogłoszeniu konkursowym.
7. Tryb pracy komisji konkursowej:
1) komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów;
2) członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa,
którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji;
3) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji;
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4) komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego;
5) z obrad komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie komisji. Protokół
podpisuje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Protokół przedstawia się
Wójtowi Gminy.
WZÓR
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Nazwa organizacji………………………………………………………………………………............................
Adres ……………………………………………………………………………………………............................
Nr KRS lub innej ewidencji ……………………………………………………………………............................
rekomenduję Pana/Panią ……………………………………………………………………….............................
na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego
Gminy Goleszów na rok 2016 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uzasadnienie rekomendacji……………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie Gminy Goleszów.
Dane kontaktowe do kandydata:
Adres……………………………………………………………………………………………............................
Tel……………………………………….................e-mail……..............…………………………………………
…………………………………
pieczęć organizacji

…………………………………........
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………………...............................
Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na
realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w pracach
komisji konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015
r. poz. 2135 z późn.zm.).
..............................................................................................
data i podpis kandydata
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