
ZarządzenieNr 111/2022

Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym

konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie

uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu

i opieki w czasie przewozu do szkól w celu realizowania obowiązku szkolnego oraz

w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym

(Dz. U. z 2022 r.,poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. , poz. 1327 z późn.

zm.), oraz Uchwały Nr XLII/359/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października

2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2023 (Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego z 2022 r.,poz. 5287), zarządzam, co następuje:

Ogłaszam nabór do komisji konkursowej oraz zapraszam osoby reprezentujące organizacje

pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. , poz. 1327 z późn.
zm.), do udziału w pracach komisji do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada,
z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy
Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu
realizowania obowiązkuszkolnego oraz z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługujezwrot kosztów podróży.

1. Kandydaci na członka komisji konkursowej powinni spełniać następujące kryteria:

- sąobywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności



- akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

2. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości

co do bezstronności, członek ten podlega z prac komisji na zasadach określonych

w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań 'określonych

w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Termin zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej upływa z dniem
9 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego

zarządzenia.
Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji

konkursowej” w sekretariacie Urzędu Gminy Komarów-Osada lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych
do reprezentowania danej organizacji bądź nie będą złożonena odpowiednim druku nie

będą brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej.
Do komisji konkursowej zostanie powołanajedna osoba reprezentująca organizacje

pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. , poz.
1327 z późn. zm.).

powierzam KierownikowizarządzeniaWykonanie
Nieruchomościami, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr WŕE3ŕ

Referatu Gospodarki



Załącznik

do Zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy KomarÓw-Osada

z dnia 25 listopada 2022 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

e-mail kontaktowy

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Komarów-Osada.

Potwierdzam prawdziwość wyżejwskazanychdanych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. , poz. 1781) vrażamzgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru członków Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych.

Data i czytelny podpis kandydata
na członka Komisji Konkursowej

Miejscowość i data



Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji Konkursowej, jako reprezentanta naszej
organizacji/ podmiotu.

Jednocześnie dołączamy kopię dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania

naszej organizacji.

Pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy
Zarządu/ osób upoważnionych

do reprezentacji organizacji/ podmiotu
zgłaszającegokandydata

wód
mor


