Znak:8122.2.2014

Załącznik nr 6
do Szczegółowych warunków realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie gminnej placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej w postaci świetlicy środowiskowej w miejscowości Tenczyn w okresie od dnia
07.01.2015r. do dnia 30.11.2015 r. zapewniającej 15 miejsc”.

Wójt Gminy Lubień
Na podstawie art. 15 ust.2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)
ogłasza:
nabór na dwóch członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na
zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej pod nazwą „Prowadzenie gminnej placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w
postaci świetlicy środowiskowej w miejscowości Tenczyn w okresie od dnia 07.01.2015r. do dnia
30.11.2015 r. zapewniającej 15 miejsc .”
1. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji
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pozarządowej lub podmiotu, pod warunkiem, że organizacja lub podmiot, które reprezentuje, nie będzie
brać udziału w ogłoszonym konkursie.
Zgłoszenia do udziału w komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej:
- miejsce składania oferty na członka komisji konkursowej: Urząd Gminy Lubień, Lubień 50, 32-433
Lubień (dziennik podawczy),
Termin składania zgłoszeń: 14 dni od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubniu lub stronie internetowej tego Urzędu.
Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej winno zawierać jego imię, nazwisko, wskazanie
organizacji pozarządowej której jest członkiem, dokładny adres do korespondencji, nr telefonu oraz
podpis.
W zgłoszeniu kandydatury należy podać także nazwę zadania, do którego opiniowania kandydat zgłasza
swój udział.
Członkami Komisji Konkursowej zostaną ci kandydaci, którzy zgłoszą się najwcześniej i których
zgłoszenia nie będą podlegały wykluczeniu lub też nie zostaną wycofane.
Kandydat wybrany na członka komisji konkursowej zostanie niezwłocznie poinformowany drogą
pisemną.
Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenia, że nie
są członkami organizacji lub podmiotu, która złożyła ofertę do ogłoszonego konkursu.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.
zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lubniu.

Lubień, dnia: 12.12.2014

Wójt Gminy Lubień
(-) mgr inż. Kazimierz Szczepaniec

