
Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarzldowyCh na

kandydat6w do komisji konkursowych

Bumlistrz Choroszczy zaprasza organizatte poZarzη dowe do zglaszania kandydatur na
czlonk6w komitti konkursowych opinittaCyCh oferty w otwartych konkursach na realiza輌 9
zadai publicznych w roku 2015.

Rada Mittska W ChOroszczy UChWala Nr H1/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.prz」 91a
Programu wsp61pracy Gminy Choroszcz z organizattami pOZarz4dowymi oraz innymi
podrniotarni prowadzOcyrni dzialalno66 po2ytku publicznego na 2015 rok. Prograrn

okreSIa zasady wsp61pracy samorz4du Gminy Choroszcz z organizattami pozarzOdowymi w

roku 2015.

Rozdzia1 10 Programu opis可 c prOCedury dotyczOcC trybu powolywania i zasady dzialania

komitti konkursOwych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofcrt.Zgodnie z

rozdzialcm 10§ 19-.PrOgramu,"w sklad komitti kOnkursowtt wchodZl przedstawiciclc
Bullllistrza Choroszczy oraz osoby reprezent可 lce organizatte Oraz illne podmioty z
WylaCZenicm os6b reprczent可 Ocych Organiza●C Oraz irlllc podmioty bioraCC udzial w
konkursic,w liczbic,co namnia dw6ch dla ka2da zc stron'',z zastrze2cniem§ 21 ust.1

"Burlnistrz Choroszczy pOwOltte zarzOdzenicm komitte konkursowe i wybiera przedstawicicli
organizadi i irlnych podmiot6w spoSr6d zgloszonych wczeSnitt kandydatur kicr可 Oc sio przy
tym posiadan4 przeZ nich spclaliStycznl wiedzO w dziedzinic obdm可 aCI Zakres zad〔流

publicznych,kt6rych dotyczy konkurs.''

Przcdstawicicli organizatti pOzarzqdowych wybicra Burinistrz Choroszczy SpOgr6d kandydatur

zgloszonych przcz organizatte pozarzadOWe na czas realiza● i PrOgrarnu,czyli do 31 grudnia
2015r.

W zwiQzku z powy2szym Burrnistrz Choroszczy zaprasza do zglaszania kandydatur na

czlonk6w komitti.Praca w komittach kOnkursowych ma charakter spolcczny.Od kandydata

na czlonka komitti kOnkursowa oczek可 c si9 ZnttOmOsci ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003

roku o dzialalnoSci po2ytku publiczncgo i o wolontariacie oraz Rozporz4dzenia NIlinistra Pracy

i Polityki Spolecznd z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawic wzoru oferty i ramowego wzoru

umowydotyczaCychrealizattiZadaniapubliczncgoorazwzorusprawozdaniazwykonaniatego
zadanla.

Lista kandydat6w zostanie przekazana do odpowicdniego tematycznie referatu Urz9du

MilSkiego w ChOroszczy organizttaCeg0 0twarte konkursy ofcrt,kt6ry b9dzie pracowal w

zakresic powolania skladu komitti dO kOnkretnego konkursu ofei na realiza可9 Zad“
publicznych.Udzial w pracach dana komitti ma charaktcr dobrowolny.Lista kandydat6w

b9dzie aktualna do koica bie21cego rOku.

W za10czcniu znadttc sio fOrmularz zgloszenia,kt6ry nale2y dostarczyこ w terminic do dnia 19

maabr.w follllie pisemng osobiscic,poczta tradyC」 na,faXem lub poczta elektrOniczna(Skan)
do Sekrctariatu Urz9du MiaSkicgO W ChOroszczy,kontakt:e¨ mail:urzadのchoroszcz.pl,tel.

85-713-22‐ 17,fax 85‐ 719-18-39.

URZAD MIEJSKl
w Choroszczy

ul Dominikaiska 2
16-070 Choroszcz

tel c 85/719-10-12,fax 719-18-39



Zgloszenie ka n dyd atu ry
do udzialu w pracach komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert narealizacjE zadafpublicznych gminy
oglaszanychprzez Burmistrza Choroszczy w roku 2015

czytelny podpis i piecz4tka osoby kieruj4cej organizacjq

OSwiadczenie kandydata na czlonka komisji konkursowej

Niniejszym deklarujg spoleczny udzial w pracach komisji oceny projekt6w oglaszanychprzez
Burmistrza Choroszczy narcalizacjg zadan publicznych gminy w roku 2015

Wyra2am zgodg naprzetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgloszeniu dla
potrzeb udzialu w komisji oceniaj4cej oferty (zgodnie z ustaw4 z dnia 29.08.1997 r. o

ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)

Nazwa organizacji

Adres

Telefon, Fax

E‐mail

Rekomendujg nastgpuj qcqlego przedstawicielkg/la organizacji do udzialu w pracach komisji
konkursowych

w otwartych konkursach ofert narealizacjE zadan publicznych gminy
oglaszanychprzez Burmistrza Choroszczy w roku 2015 w zakresie:

a) pomocy spolecznej, b) kultury, c) sportu, d) ochrony zdrowia
(proszg zaznaczyc kategorig tematyczn1- od jednej do czterech)

Imig i Nazwisko Funkcja w organizacji Kontakt
(tel.. e-mail. adres)

podpis kandydata na czlonka komisji


