
ZARZĄDZENIE NR 407/2014
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej w roku 2014.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm./ art. 15 ust. 2d ustawy 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 § 12 załącznika do Uchwały 
Nr XXXVI/285/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok. 

WÓJT GMINY MIELEC 
postanawia: 

§ 1. 1. Ogłosić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w roku 2014. 

2.  Warunki naboru, o którym mowa w ust. 1 określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT GMINY MIELEC

KAZIMIERZ GACEK
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Załącznik  do Zarządzenia Nr 407/2014 

Wójta Gminy Mielec 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy 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 § 12 załącznika do Uchwały  Nr 
XXXVI/285/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok 

 WÓJT GMINY MIELEC 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w roku 2014 oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe 
lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej. 
W wyniku naboru, Wójt Gminy Mielec powoła jedną osobę wskazaną przez organizacje pozarządowe lub inne 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział 
w danym otwartym konkursie ofert. 

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

 W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1.  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 

2.  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert, 

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

4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. 

 Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 

 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dotyczące 
wyłączenia pracownika. 

 Zadania komisji konkursowej:

1.  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w roku 2014, ogłoszonym w dniu 9 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem określonych kryteriów. 

2.  proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego, 

3. proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami, 

 Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1.  żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, 

2.  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, 

3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d 
lub art. 15 ust. 2f. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 5 lutego 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec 

w godzinach pracy urzędu, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
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Załącznik do ogłoszenia 

Wójta Gminy Mielec 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW 
NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W ROKU 2014. 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):  

Adres do korespondencji:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail kontaktowy:  

Kandydat jest przedstawicielem następujących organizacji 
pozarządowych /podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 

 

 Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014. 

 Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków do 
Komisji konkursowej, która zostanie powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014. 

Data i czytelny podpis kandydata na członka komisji:  

 Zgłaszamy w/w kandydata do Komisji konkursowej Gminy Mielec jako reprezentanta naszej 
organizacji/podmiotu. 

Pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy członków Zarządu/osób 
upoważnionych do reprezentacji organizacji/podmiotu 
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