Unisław, dnia 8 lutego 2012 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Unisław
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. oraz § 16 uchwały nr XV/116/11 Rady
Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok”
ogłasza
nabór do Komisji Konkursowej
1.W skład Komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert mogą wchodzić osoby wskazane przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, którzy spełniają
następujące kryteria:
1) korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie pozostają wobec wnioskodawców (oferentów) biorących udział w konkursie w stosunku
prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
3) zaakceptują regulamin pracy Komisji, który określi Wójt Zarządzeniem, w tym warunki
uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności, przy jednoczesnym braku
zwrotu kosztów podróży za udział w posiedzeniach Komisji.
2. Przedmiot konkursu, dla którego powołana zostanie Komisja Konkursowa: działania na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2012 r.,
do godz. 15.15.
4. Zgłoszenie należy złożyć na Formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Unisław (I piętro, pok. nr 10) w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
Formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem:
www.bip.unislaw.pl, na stronie internetowej Gminy Unisław www.unislaw.pl, oraz w Urzędzie Gminy
(II piętro, pok. nr 14).

