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ogłoszenie Wójta Gminy Fałków

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwarĘch konkursach ofert

Na podstawie ań. 15 ust. 2ai2b ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z t.1, Dz,U' zf020r. poz.I057).Wójt Gminy
Fałków ogł'aszanabór kandydatów na człoŃów komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na człoŃów komisji konkursowych

Gminy Fałków do opiniowania ofeft w otwartych konkursach ofert na rea|tzację zadan na

f02I rok.
KaŻdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Fałków, uwzględniaj ąc rodzaj zadania,

na które zostil' ogłoszony konkurs' powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli

oryarizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych

zv,,ytączeniem osób reprezenĘących organizacje biorące udział' w konkursie ofert.

|]dział' w pracach komisji konkursowej jest bezpł'atty.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursow}'ch od opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art' 3 ust. 3 ustawy o działalności
poz}tku publicznego i o wolontariacię. które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają zpełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących :udziat. w danym konkursie

ofert;

3) nie pozostają wobec oferentów biorących udziat w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich
bęzstronności i nie zachodzą przesłanki ich wył.ączenia wynikające z Kodeksu
Postępowania Administracyj ne go.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

1 ) ocena formalna i merytoryc zna ofęrt na rea|izację zadai z uwzględnieniem kryteriów
okreŚlonych w treści ogłoszenia o konkursie;

2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny

olert:
3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Fałków.

Zgł'oszenia naleŻy składaó do dnia 15.01.2021 r. w Sekretariacie Urzędu
w Fałkowie, ul. ZamkowaIA,f6-f60 Fałków.

Fałków' dnia 30.12.2020 r. i
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