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Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia l0 lipca 2019 r,

BURMISTRZ BOGUSZOWA _ GORC

działając na podstawie Rozdziału XII pkt. 4 uchwały
w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w
współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z orgarizacjami
podmiotami prowadzącymi dziŃalnośc pożytku p,rbli"rrr"go
publicznych na rok 2019,

Nr IIl7lI8 Rady Miejskiej
sprawie przyjęcia programu
p ozarządovrlymi or az innymi
w zakresie realizacji zadń

OGŁASZA NABOR

Przedstawicieli organizacjtpozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w Pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert
złoŻonYch w odpowiedzi na ogłoszony w dniu OŚ tipca ZOlg r. drugi otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przezGminę
Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r.

I. Zadania Komisji Konkursowej

1. Komisja KoŃursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonychw odpowiedzi
na koŃurs.

2, Komisja Konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza
Miasta.

3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc,
Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionyctrw art. 3 ust. 3
ustawY z dnia 24 kwietni a 2003 roku o działalności pożytku publicznegó i o wolontariacie
zwYłączeniem osób reprezenĘących organizacje biorące udztńw koŃursie. W pracach
Komisji mogą braĆ także udziń z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadńpublicznych, ltórych tónnrŚ aótyczy.4, Komisja dokumenĘe swoją pracę w formie piiemnej, Źgodnie Ź ogłoszonymi warunkami
konkursu.

5, Komisja, w toku prac, wypracowuje stanowisko na podstawie indywidualnych opiniiz PoszczęgÓlnYch ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych pro3ektów
z pr opozy cj ą przy zfiania dotacj i.

6 ostateczną decyzję o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta.
7 . Komisja KoŃursowa przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania ptzęz or ganizacje,
b) ocenia Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu r zeczow e go zadania,
c) uwzględnia wYsokość środków publicznychprzeznaczonych na rcalizację zadania,



d)

e)

ocenla ProPonowaną jakoŚĆ wYkonania zadania i kwalifikacje osób realizĄących zadaniepubliczne,
uwzględnia PlanowanY przez organizację wkład rzęazory, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszY i Pracę społeczną członków, uwzględnia ńahzę i ÓÓ"rrę realizacji zadań
PublicznYch w PrzYP.adku organizacji, które w t-utu.n poprzednich realizow ały zlecone
zadanię Publiczne, biorąc Pod uwagę rzetelność i termlnówo śó oraz sposób rozliczenia
ottzymanych na ten cel środków.

Wymagania wobec kandydata

KandYdat na członka Komisji Konkursowej powinien reprezentować otgarizację
Pozarządową lub Podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
KandYdat nie moŻe rePrezentować organwacjipozarząd,owej lub podmiotu biorącego
udział w w/w konkursie.
KandYdat nie może Pozostawaó wobec wnioskodawców biorących udziŃ w konkursie
w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co-do jego bezstronności.

III. Obowiązki członków Komisji Konkursowej

1, Rzetelne i obiektYwne wykonywanie powierzonych czynności, kierowanie się wyłącznie
przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
Czynrry udział w pracach komisji.
Niezwłoczne informowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach
uniemożliwiaj ących wykonywanie obowiązków 

-czńŃa 
komisji.

CzłoŃowie Komisji 
_nie 

mogą bez zgody przewodniczącęgo Iłomisji ujawnić informacjio Przebiegu Prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkuisie oruz innym
organizacj o m p ozarządowych.

Prawa członków Komisji Konkursowej

człoŃowie komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach.
CŻoŃowie Komisji mają prawo wglądu do dokumóntów ińązanych z ptacą Komisji
!9fertr izńączniki) wsiedzibie urzędu wterminie ustalonym ; przewodniczącym
Komisji.
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v. Tryb pracy Komisji Konkursowej

Komisja pracuje na posiedzeniu lub w ruzię potrzeby
Urzędu Miejskiego w Boguszowie -Gorcaóh lub
w Boguszowie-Gorcach.

l. na posiedzeniach w siedzibie
Centrum Obsługi Jednostek

2, CzłoŃowie Komisji KoŃursow ej ptzed, rczpoczęciem prac składają oświadczen ie, że nie
są związani z orgańzacjami lub podmiotami, o który;h mowa w'art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnoŚci Pożytku publicznego i o wolontariació biorącymi udział w ogłoszonyń
w dniu 05.07.2019 r. drugim otwartym koŃursie ofert na iealizację zadańpuUticzn}crr
z zakręsu wsPierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-bo... w 2019 t. i że



w świetle przepisów Kodeksu postępowania
do vłyłączenia ich zprac Komisji.

3. Z obrad Komisji sporządza się protokół, z
Komisji.

administracyjnego nie zachod zą przesłanki

którym zapoznają się wszyscy członkowie

VI. Termin i sposób składania dokumentów

OfertY naleŻY składaĆ zgodnie z formularzęm stanowiącym zńącznik do niniejszego
ogłoszenia w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 10.00. w lJrzędzie Miejskim
w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1,58 - 370 Boguszów - Gorce w zamkniętej
koPercie oPisanej w następujący sposób: ,,Zgłoszenie kandydata na człoŃa Komisji
KoŃursowej do oPiniowania ofert w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2019 r.'',

Vn. Uwagi dodatkowe

1, UdziałwPracachKomisji jestnieodpłatny tzaudziŃwposiedzeniachjej człoŃomnie
_ b_ędzie przysługiwać zwrotkosztów podróiry,
2, Komisja KoŃursowa może dzińać bez udzińu osób wskazanych przez organizacje

pozarządowe, jeżeli
a) żadnaorganizacjanię wskaże osób do składu komisji koŃursowej,
b) wskazane osoby nie wezmąudziału w pracach komisji koŃursowe;,
c) wszYstkie Powołane w skład Komisji KoŃursowej osoby podlegają wyłączeniu na

podstawie przepisów ustawowych.
3, SPoŚród złożonYch ofert Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc dokona wyboru

Przedstawicieli organizacji pozaruądovlych do udziału w pracach Komisji KoŃursowej.
WYbrani człoŃowie Komisji zostaĘ 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 te|.74 84211 07 wew.22.

Boguszów-Gorce, {() lipca2}I9 r.
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