
            
OGŁOSZENIE  

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na 
realizację zadań publicznych gminy Siedlce w 2015 roku 

 
 
Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlce ogłasza nabór 
kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru 
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ww. ustawy, 
zainteresowanych udziałem w pracach Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert w 2015 roku, zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych 
do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 
2015 roku. 
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Siedlce, uwzględniając rodzaj zadania, na które 
został ogłoszony konkurs powołuje do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących 
organizacje biorące udział w danym konkursie. 
Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje 
zwrot kosztów podróży.   
 
WYMAGANIA STAWIANE KANDYTATOM 
W skład Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić 
przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 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 Konkursowych na zasadach nieodpłatności. 
 
ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym 

konkursie ofert,  
2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert, 
3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Siedlce 
 
Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby 
upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego 
ogłoszenia w terminie do 10 lutego 2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na 
adres: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce.  
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