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czlonk6w do Komisji ds. oceny ofert oraz podzialu Srodk6w budZetorvych na zadania

p u bliczne zlecan e j ed nostkom niezaliczanym d o sekto ra

finans6w publicznych w zakresie organizacji wypocrynku

dla dzieci i mlodzieZy w 2018 roku.

Sl4ski Kurator Oswiaty na podstawie art. l5 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietni a 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. TJ. z 2016 r, poz., 1817

z p62n.zm) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarz4dowych oraz podmiotow

wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powy2ej ustawy, do udzialu w pracach

Komisji konkursowej oceniaj4cej oferty nareahzacjg zadania publicznego w zakresie

zorgantzowania w2018 roku letniego wypoczynku dla dzieci imlodziely zwoj.

Sl4skiego.

Og6lne zasady udzialu przedstawicieli organizacji pozarzqdovtych lub podmiot6w

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego

i o wolontariacie, w pracach Komisji konkursowej:

l) Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodplatne. Za udziil.

w posiedzeniach czlonkom Komisji konkursowej nie przysluguje r6wniez

zwrot koszt6w podrozy.

2) W pracach Komisji konkursowej mog4 brac udzial osoby, kt6re spelniaj4

lqcznie nastgpuj qce kryteria :

a) nie reprezentujq organizacji pozarzqdov,rych lub podmiot6w bior4cych

udzial w konkursie;

b) posiadajq przynajmniej dwuletnie doSwiadczenie w zakresie dzialania na

rzecz organizacji pozarz4dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy o dzialalnoSci po21.tku publicznego i o wolontariacie;

c) nie pozostaj4 wobec oferent6w bior4cych udzial w konkursie, w takim

stosunku prawnym lub faktycznym, ktory m6gtby budzid uzasadnione

w4tpliwoSci co do ich bezstronnoSci;

d) reprezentujq organizacjg pozarzqdow4 lub podmiot wymieniony w art. 3

ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie

zzapisami statutu lub innymi dokumentami.

3) Zadaniem czlonka Komisji konkursowej bgdzie ocena formalna i merytoryczna

ofert realizacji zadania publicznego, z uwzglgdnieniem kryteri6w okreSlonych

w treSci ogioszenia o konkursie.

)



Do czlonkow Komisji konkursowej bior4cych udzial w opiniowaniu ofert

stosuje sig przepisy kodeksu postgpowania administracyjnego dotycz4ce

v'rylqczenta pracownika.

Komisja konkursowa powolana zostanie Postanowieniem Sl4skiego Kuratora

OSwiaty.

zgloszenie do Komisji konkursowej powinno byi podpisane przez kandydata

oraz osoby upowaznione do reprezentowania organizacji pozarz4dowej lub

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgloszenia do Komisji konkursowej stanowi zalqcznik nr 1 do

niniej szego ogloszenia.

Zgloszenra proszg kierowa6 do dnia 07 maja 2018 r. na adres: Kuratorium

OSwiaty w Katowicach, ul. Powstafrc6w 4la, 40-024 Katowice (decyduje data

wplywu do Kuratorium OSwiaty) lub zlotyc osobiScie w siedzibie Kuratorium

(Kancelaria - pok6j nr 6.10). Niezale2nie od sposobu zlozenia oferty, na

kopercie nale?y umieScic dopisek: ,,Zgloszenie do komisji konkursowej".

Dodatkowe informacje molna uzyskac telefonicznie w Kuratorium Oswiaty w Katowicach:

tel. (32) 606 30 33.
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