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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 3/2021
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
z dnia 18 marca 2021 r.

Ogłoszenie
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą

„świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dia uczestników
projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorlicach”

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1057/,- Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji
Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „świadczenie usług

aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywne Gorlice"
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach".
1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności
(do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączeń pracowników);
c) korzystają z pełni praw publicznych;
d) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego;
e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji wyboru członków komisji oraz opiniowania akt przez komisję.
3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik Nr
3 do Zarządzenia w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. - do godz. 13°°‘w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach - (liczy się data wpływu). Formularze, które
wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gorlicach nr tel. 18 353 05 10

