
                        Ogłoszenie o naborze kandydatów: 
                    „Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych w 
                    komisjach konkursowych”.
                    Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art.15 ust.2d ustawy z dnia 23 kwietnia 
2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz.U.z 2010 r. nr 234, poz.1526) oraz § 
10 załącznika nr 1 douchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2010 r., które 
stanowią, że w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące szeroko 
rozumiane organizacje pozarządowe Wójt Gminy Żórawina zamierza utworzyć bazę 
kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane w pracach komisji 
konkursowych w 2011 r.
Osoby prze Państwa wskazane nie muszą być członkami organizacji, lecz w takiej sytuacji 
muszą zostać upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach 
konkursowych.
Preferowane są osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur w 
zakresie prawa dot.organizacji pozarządowych, finansów publicznych.
W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci 
podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o środki z 
budżetu gminy, lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać 
podejrzenie o stronniczość i interesowność.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji 
jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2011 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych 
lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie,
2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności,

3. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3, 
zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,

4. w przypadku wyboru, tj.zaproszenia do udziału w posiedzeniu komisji, obowiązuje 
znajomość ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Z tak utworzonej bazy wybierani będą kandydaci na członków poszczególnych komisji, po 
uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w 
konkretnych terminach.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji) proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy 
Żórawina, Żórawina ul.Kolejowa 6.
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