Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2019 roku.

Burmistrz Zwolenia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Informacje ogólne:
	Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2019.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
	Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.
Przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Zadania Komisji Konkursowych:
	Ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w treści ogłoszenia o konkursie.

Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Zwolenia.
Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
	Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Zwolenia w drodze zarządzenia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów spełniających kryteria odbędzie się publiczne losowanie. Informacja o dacie i miejscu losowania zostanie udostępniona na stronie www.zwolen.pl, BIP oraz tablicy ogłoszeń .

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, Komisja Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, pl. Kochanowskiego 1, 
26- 700 Zwoleń, pokój 5.
Termin składania zgłoszeń: 
Do dnia 22 stycznia 2019 r, do godz. 15.00 (decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Zwoleniu).











































Załączniki nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1.
Imię i nazwisko kandydata


2.
Adres do korespondencji


3.
Adres e-mail


4.
Telefon kontaktowy


Oświadczam, że:
Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.z 2018r. poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyboru na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


………………………..                               ………………………………...      
 (miejscowość, data)                                    ( czytelny podpis kandydata)                                                      
Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata
5.
Nazwa organizacji/ podmiotu


6.
Forma prawna


7.
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego status prawny


8.
Adres siedziby organizacji/ podmiotu


9.
Adres e-mail


10.
Rok założenia organizacji/ podmiotu


11.
Liczba członków organizacji/podmiotu





………………………     ………………………....         ………………………………………………………
(miejscowość, data)     ( pieczęć organizacji)       ( czytelny podpis prezesa/przewodniczącego organizacji)


