Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/2017
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 15 lutego 2017 r.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na
rok 2017” przyjętego Uchwałą
Nr XXIX/120/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia
29 grudnia 2016 roku.

Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do oceny ofert złoŜonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Węgorzewskiego w 2017 r. w zakresie:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa.
I. Informacje ogólne:
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej spośród kandydatów
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ustawy, które są
zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
1. W skład komisji konkursowej moŜe wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
która spełnia następujące kryteria:
1) nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie ofert 2017,
2) nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności,
3) ma doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert lub realizacji zadań.
4) posiada wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych wykazanych do realizacji
w 2017 r.
III. Zadania Komisji konkursowej:
1.Ocena
merytoryczna
ofert
złoŜonych
w
ramach
otwartego
konkursu
ofert,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, poprzez wypełnienie
formularza oceny merytorycznej.
2. Rekomendowanie pozytywnie ocenionych ofert Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń.
Zgłoszenia naleŜy składać (pocztą lub osobiście) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
Ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do
Komisji konkursowej 2017”
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17b, 11-600 Węgorzewo
(w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego)
Termin składania zgłoszeń upływa dnia 14 marca 2017 roku, o godz. 15:00.

