
                                                                                                    

Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej 

Wójt Gminy Cielądz zaprasza  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2017r. poz. 1817 ze zm.) do zgłaszania 
kandydatów do komisji konkursowej na 2018    r. w zakresie: 
 
●  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
●  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
●  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
●  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ) oraz § 
4 ust.5 programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Wójt Gminy Cielądz zaprasza 
zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych  na 2018 rok. 
 
1.Celem działania komisji konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonania oceny oraz określenie 
propozycji wysokości dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe  
i podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych działających na terenie 
Gminy Cielądz i  na rzecz mieszkańców gminy Cielądz. 
 
2. W skład komisji konkursowej  wchodzi: 
      
   ● 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Cielądz; 
   ● 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy bezpłatnie pełnią funkcje członków komisji. 
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
  
    ● są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 
    ● nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział  w danym otwartym konkursie ofert, 
    ● nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  
       który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności, 
    ● akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych  na zasadach nieodpłatności 
 
3.  Do zadań komisji konkursowej  należy: 
     
     ● ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych  złożonych do otwartego konkursu ofert   
         z zakresu upowszechniania kultury fizycznej , kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
        działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz , macierzyństwa, rodzicielstwa,  
        upowszechniania  i ochrony praw dziecka z uwzględnieniem określonych kryteriów  w ogłoszeniu otwartego  
          konkursu ofert; 
      ●  proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania  publicznego; 
     ●  proponowanie rozdysponowania środków finansowych. 
 
4. Prawa członków komisji konkursowej: 
 
     ● członkowie komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach; 
     ● członkowie komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą komisji( oferty i załączniki)  
         w   siedzibie Urzędu Gminy w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji. 
 
5. Tryb pracy komisji konkursowej: 
 
     ● komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Gminy Cielądz; 
     ● członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie , że organizacja  
        pozarządowa, którą reprezentują , nie złożyła w danym konkursie oferty  i w świetle przepisów Kodeksu 
        postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji; 
     ● obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji; 
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     ● z obrad komisji sporządza się protokół , który podpisują członkowie komisji. Protokół przedstawia  
         się Wójtowi Gminy wraz  z wyborem oferty i propozycją  wysokości udzielenia dotacji. 
 
 
Ponadto informuję że zgodnie z art. 15 ust.2a i 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, jeżeli: 
 
1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 
2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej , lub 
3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust.2d 

lub art.15 ust.2f. 
 
Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonych formularzach  w terminie od 6grudnia 
2017r. do dnia  18 grudnia 2017r. 
 
Zgłoszenie przedstawicieli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego  
formularza zgłoszenia , który dla  zadania w zakresie: 
 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  stanowi załącznik Nr 1, 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowi załącznik Nr 2, 
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych załącznik Nr 3, 
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 
   stanowi załącznik Nr 4 
Formularze  dostępne są: 
● BIP Urzędu Gminy Cielądz www.bip.cieladz.pl 
●  na stronie internetowej Urzędu Gminy Cielądz www.cieladz.pl 
●  w Urzędzie Gminy Cielądz , Cielądz 59 pokój Nr 19 
 
Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionej statutowo osoby należy 
dostarczyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem ,,  Kandydaci  do komisji konkursowej na rok 
2018 rok „  do dnia 18 grudnia 2017r   do godz. 16-tej: 
 
●  bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy, Cielądz 59,  w godz. 8.00 – 16.00 lub 
● za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Cielądz) na  adres: Urząd Gminy Cielądz, 
Cielądz 59, 96-214 Cielądz. 

 
 Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Cielądz w drodze Zarządzenia. 
 
Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi Piotr Król: 
e-mail p.krol@cieladz.pl 
tel. 46 8152419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cielądz, dnia 5 grudnia 2017r. 
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