
         Modliborzyce, 2018-12-06 

 

Burmistrz Modliborzyc zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

do wskazania kandydatów do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana do 

opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w roku 2019.  

I. Informacje ogólne 

1. Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), 

Burmistrz Modliborzyc zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, do składu komisji 

konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.  

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji 

jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

3. Wyboru kandydatów do składu komisji dokonuje Burmistrz Modliborzyc.  

 

II. Zadania komisji konkursowej 

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz 

rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Modliborzyc, który podejmuje 

ostateczną decyzję o przyznaniu środków. 

 

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisji konkursowej  

1. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby, które spełniają następujące kryteria: 

1) zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty  

wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie, 

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku   

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich   

bezstronności. 

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów 

1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można 

składać do:         Urząd Miejski w Modliborzycach  

                           ul. Piłsudskiego 63 

                           23-310 Modliborzyce 

                           pokój nr 2 (sekretariat) 

2. Termin składania upływa: 21 grudnia 2018r,  godz. 15:00 

Burmistrz Modliborzyc 

                              -//- 

           mgr inż. Witold Kowalik 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszeniowy        


