Nabór na kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej
powoływanej przez Burmistrza Nowego Warpna w celu opiniowania ofert
składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Nowego Warpna ogłasza nabór do pracy w komisji
konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

Adresaci ogłoszenia:

Osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie
działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Organizacje pozarządowe, które chcą wskazać
kandydata na członka komisji konkursowej,
Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., które chcą
wskazać kandydata na członka komisji konkursowej

Warunki do spełnienia 1. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w
przez kandydata do
komisji konkursowej: takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
3. W ostatnich dwóch latach od daty wszczęcia procedury konkursowej
nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie
był członkiem władz jakiegokolwiek z wnioskodawców biorących
udział w konkursie.
4. Posiada wymagane, co najmniej 2-letnie, doświadczenie w zakresie
działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
5. Deklaruje o prawdziwości podanych w formularzu danych zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133
poz. 883) i wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji
konkursowych w otwartym konkursie ofert Urzędu Gminy Nowe
Warpno.
6. Wyrazi zgodę na udział w pracy komisji konkursowej powoływanej
przez Burmistrza Nowego Warpna do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
7. Zapozna się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach
konkursowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i wyrazi zgodę na
umieszczenie go w bazie członków komisji konkursowych Urzędu.
Wymagane
dokumenty:

Zgłoszenie kandydata do prac w komisji konkursowej powołanej przez
Burmistrza Nowego Warpna do opiniowania ofert składanych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Termin i miejsce
zgłaszania
kandydatów:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 19 października 2012 roku
o godz. 15:00.
Zgłoszenie należy składać wyłącznie w siedzibie Urzędu Gminy Nowe
Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno.

Zasady udziału
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych/podmi
otów w komisjach
konkursowych:

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Członkowie komisji nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących
udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
W skład komisji konkursowych nie mogą wchodzić osoby wskazane
przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Podstawa prawna
powoływania komisji
konkursowej:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
art. 15 ust. 2a oraz art. 15 ust. 2d.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. Uchwała Nr
XIII/079/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym
Warpnie w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
nr 133 poz. 883) - wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru
członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert Urzędu
Gminy Nowe Warpno.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.) - do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert
stosuje się przepisy dotyczące wyłączenia pracownika.

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

