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Burmistrza Mią5la Boguszowa-Corc

z dnia .,|.t... stvcznia 20l9 r.

BURMISTRZ BOGUSZOWA - GORC

działając na podstawie art, 15 ust. 2a t 2 d ustawy z dnia 24 kwietnta 2003 roku o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 450 zę zm,) oraz zgodnie
z Rozdziałem XII pkt. 4 uchwały Nr IIl7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach
z dnta 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta
Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośc poży,tku publicznego w zakresie realizacjt zadańpublicznych na rok 2019.

OGŁASZA NABOR

przedstawicieli organizacjipozaruądowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożlku publicznego i o wolontariacie

do udziału w pracach Komisji Konkursowej powolanej w celu opiniowania ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 08 sĘcznia 2019 r, otwarty konkurs ofert
na realŁac ję zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach:

l. wspierania i upowszechniania kultury fizycznei i sportu,
2. turys§ki i krajoznaw§twa,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
4, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. bezpieczeństwa,
6. ochrony zdrowia.
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1.

Zadania Komisj i Konkursowej

Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert zł.ożonychw odpowiedzi
na konkurs.
Komisja Konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza
Miasta.
W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc,
przedstawiciele organizacji pozaruądowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnta 24 kwietnia2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U, z 20l8r. poz.. 450 zę zm.) z wyłączentem osób reprezentujących organizacje
biorące udział w konkursie. W pracach Komisji mogą braó także udziń z głosem
doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmuj ącej zakes
zadań publicznych, których konkurs dotyczy .

Komisja dokumenĘe swoją pracę w formie pisemnej, zgodnie z og}oszonymi warunkami
koŃursu.
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5. Komisja, w toku prac, wypracowuje stanowisko na podstawie indywidualnych opinii
z poszczególnych ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów
z pr opozy cj ą pT zy znania dotacj i.

6. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta.
] . Komisja Konkursowaprzy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia mozliwo ść r ealizacji zadania przez ot garizacje,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w t}łrn w odniesieniu do

zakresu rzęczowęgo zadania,
c) uwzględnia wysokość środkow publicznychptzeznaczonych narealizację zadania,
d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób reaIizującychzadanię

publiczne,
e) uwzględnia planowany przęz organizację wkład rzeczory, osobowy, w tym świadczenia

wolontariuszy i pracę społeczną członków, uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadait
publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone
zadantę publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowośc oraz sposób rozltczenia
otrzymanych na ten cel środków.

l.

Wymagania wobec kandydata

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien reprezentować organizację
pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie.
Kandydat nie może reprezentować organlzacji pozarządowej lub podmiotu biorącego
udział w w/w konkursie.
Kandydat nie może pozostawaó wobec wnioskodawców biorących udział w koŃursie
w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

Obowiązki członków Komisji Konkursowej

l. Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierowanie się wyłącznie
przepisami prawa, wiedzą i doświadc zeniem,

2. Czynny udział w pracach komisji.
3. Niezwłoczne informowanie przewodniczącęgo Komisji o

uniemożl i wiaj ących wykonywanie obowią zków członka Komisj i.
4. Członkowie Komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego Komisji ujawnić informacji

o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udziaŁ w konkursie otaz innym
organizacj o m po zarządowych.

ry. prawa członków Komisji Konkursowej

mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach.
mają prawo wglądu do dokumentow związanych z pracą Komisji
w siedzibie urzędu w terminię ustalonym z przewodniczącym
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l. Członkowie Komisji
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Tryb pracy Komisji Konkursowej

Komisja pracuje na posiedzeniu lub w nzię potrzeby na posiedzeniach w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie -Gorcach lub Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach.
Członkowie Komisji Konkursowej przedrozpoczęciem prac składają oświadczenie,żenie
są z;'rrązani z organizacjami lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącymi udział w ogłoszonym
w dniu 08.01.20l9r. otwartym konkursie ofert narealizację zadańpublicznych w ramach
dotacji budzetowej na rok 2019 w obszarach: 1) wspierania i upowszechniarlia kultury
ftzycznej i sportu,2) turystyki i krajoznawstwa,3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziędzictwa kulturowego, 4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5) bezpieczeństwa, 6) ochrony zdrowia i że w świetle przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego nie zachodząprzesłaŃi do wyŁączenia ich zprac Komisji.
Z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie
Komisji.

VI. Termin i sposób składania dokumentów

Oferty należy składaó zgodnie z formularuęm stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia w terminie do dnia 28 sĘcznia 2019 r. do godz. 15.00. w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszów - Gorce
w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ,,Zgłoszenie kandydata na człoŃa
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadańpublicznych w roku 2019".

WI. Uwagi dodatkowe

1. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i
będzie przysługiwac zwrot kosztów podróży.

za udział w posiedzeniach jej człoŃom nie

2. Komisja Konkursowa może dziaŁać bez udzińu osób wskazanych, przez organizacje
pozarządowe, jeżeli:
a) żadnaorganizacjanie wskaźe osób do składu Komisji KoŃursowej,
b) wskazane osoby nie wezmą udziałuw pracach Komisji KoŃursowej,
c) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na

podstawie ań. l5 ust.2d lub art. l5 ust,2f ustawy.
3. Spośrod złożonych ofert Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc dokona wyboru

przedstawicieli organizacji pozarządowych do udzińu w pracach Komisji KoŃursowej.
Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.
Informacja ta zostanie opublikowana również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Boguszowa-Gorc.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Centrum Obsługi
Jednostek w Boguszowie - Gorcach tel,74 842 11 07 węw.22.

Boguszów-Gorce, ĄŁstyczni a 2019 r, ć-ca t}urm istrza MiastalrogĘszowa-Gorc
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