
Trzydnik DuŜy, dn. 30.12.2011 r.
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Trzydnik DuŜy informuje, Ŝe w związku z  ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2011 r. na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 oraz
ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.), otwartym  konkursem ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania
uzaleŜnieniom i patologiom społecznym oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłasza nabór przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, które prowadzą działalność
statutową  w dziedzinie przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, do udziału w pracach Komisji konkursowej do rozpatrzenia  ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

Tytuły zadań publicznych:
1) Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
2) Realizacja programu terapeutycznego ponadpodstawowego dla osób uzaleŜnionych.
3) Organizacja ferii zimowych z elementami profilaktyki uzaleŜnieniowej.
4) Organizacja obozu terapeutyczno – wypoczynkowego.
5) Organizacja trzeźwościowego rajdu rowerowego.
6) Organizacja konferencji propagującej zdrowe obyczaje.
7) Organizacja imprez o tematyce uzaleŜnieniowej.
8) Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Rzeczycy Ziemiańskiej.
9) Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Olbięcinie.
10) Publikacja artykułów o tematyce uzaleŜnieniowej w prasie.
11) Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki noŜnej.
12) Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki siatkowej.
13) Organizacja kompleksowej działalności sekcji tenisa stołowego.

1. Zgodnie z art. 15  ust. 2d ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowych wchodzą osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w  konkursie.

2. Funkcję członka komisji konkursowej moŜe pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia  pracownika (art. 24)∗.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zadania Komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem  kryteriów  określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
2) proponowanie  rozdziału środków pomiędzy wybranymi  ofertami na podstawie oceny ofert,
3) rekomendowanie ofert do dofinansowania Wójtowi Gminy Trzydnik DuŜy.
W zgłoszeniu kandydata do komisji konkursowej naleŜy podać:
1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe kandydata.
2. Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na kandydowanie na członka komisji.
3. Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakwalifikowania i pracy w komisji.
4. Uzasadnienie wyboru kandydata przez zgłaszającego.
5. Dane organizacji/ podmiotu zgłaszającego (nazwa, forma prawna, nr KRS i miejsce rejestracji, adres i dane kontaktowe, podpis/y osób

upowaŜnionych do reprezentacji organizacji/ podmiotu).

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej naleŜy składać w formie pisemnej, do Urzędu Gminy Trzydnik DuŜy, Trzydnik
DuŜy 59A, 23-230 Trzydnik DuŜy. w terminie: do dnia 5 stycznia 2012 roku, do godz. 15.30, osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30, lub pocztą –
liczy się data  wpływu do Urzędu Gminy Trzydnik DuŜy.

Osoby wybrane do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert (formalnej a następnie merytorycznej),
zobowiązane są  do zapoznania się z ustawą  o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz treścią uchwały Nr VI/28/2011 Rady
Gminy Trzydnik DuŜy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzydnik DuŜy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na lata 2011 – 2015 (zm. niniejszej uchwały: Uchwała
Nr VIII/49/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r., Uchwała Nr XI/78/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.)

Planowany termin prac komisji konkursowej: 09.01.2012 r.

                                                          
∗ Art.24.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, Ŝe wynik sprawy moŜe mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małŜonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna  z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarŜonej decyzji,
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie słuŜbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedna ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności słuŜbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od  udziału w postępowaniu trwają takŜe po ustaniu małŜeństwa (§ 1 pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt.3).
§ 3. Bezpośredni przełoŜony pracownika jest obowiązany na jego Ŝądanie lub na Ŝądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeŜeli zostanie
uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub waŜny interes stron.


