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Postanawia si^ przeprowadzid otwarty nabdr kandydatdw - przedstawicieli organizacji
pozarz^dowych na czlonkdw komisji konkursowej do opiniowania ofert zlozonych w otwartym
konkursie ofert na realizacj? zadania publicznego w zakresie dzialalno^ci na rzecz aktywnej
integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego
:,,Przemyl szans? na zmiany"; Os Priorytetowa VIII Integracja Spoleczna; Dzialanie 8.1 Aktywna
integracja osob zagro2onych ubdstwem lub wykluczeniem spolecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-
18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w
Przemy^lu w okresie od 01 pazdziernika 2016r. do 31 lipca 2018r.;

2

1.W sklad komisji   konkursowej   mog^ wchodzid osoby wskazane  przez organizacje
pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, ktdre spelniaj^ nast?puj^ce
kryteria:

1)s^ obywatelami RP i korzystaj^ z pelni praw publicznych,
2)maja przynajmniej roczne doswiadczenie w zakresie przyjmowania wnioskow o dotacj? lub

realizacji projektow,
3)dzialaj^ w organizacji pozarz^dowej lub podmiotach, o ktdrych mowa w art.3 ust.3 ustawy.
2.W sklad komisji konkursowej nie mog^ bye powolani reprezentanci podmiotow, ktore

ubiegaj^ si? w danym post?powaniu konkursowym o ^rodki z budzetu na realizacj? zadah
lub pozostaj^ z oferentami w takich relacjach, ktdre moglyby wywolac podejrzenie
o stronniczo^d lub interesowno^d.

3.Podmioty dzialaj^ce na terenie Miasta Przemy^la lub na rzecz jego mieszkahcow zglaszaj^
kandydatury  na  formularzu zgloszeniowym stanowi^cym zal^cznik do niniejszego
zarz^dzenia w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Przemyslu, ul.
Leszczyhskiego 3 lub elektronicznie na adres e-mail: biuro-projektuf5),mops.przemysl.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 pazdziernika 2017 r.

zarz^dzam, co nast?puje:

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno^ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 z pdzn.zm.) oraz upowaznienia Nr 67/2017 Prezydenta
Miasta Przemysla z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarz^dzenieNr 37/2017
Dyrektora Miejskiego Olrodka Pomocy Spolecznej

w Przemyslu
z dnia 11 pazdziernika 2017 r.

w sprawie ogloszenia naboru kandydatdw - przedstawicieli organizacji pozarz^dowych na
czlonkdw komisji konkursowej oceniaj^cej oferty skladane w ramach otwartych konkurs6w
ofert.



1  S3
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Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

3

1.Wyboru kandydatow - przedstawicieli organizacji pozarz^dowych do komisji konkursowej
dokona Dyrektor Miejskiego O^rodka Pomocy Spolecznej w Przemy^lu.

2.Dyrektor Miejskiego  Osrodka Pomocy Spoiecznej   w Przemy^lu powohije komisj^
konkursow^ najpozniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3.Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny i zaudziai wposiedzeniu komisji jej
cztonkom nie przystuguje zwrot kosztow podro^y.



^-T)

( podpis kandydata)
^iecztjlka orgaiii^HCJi/podmiotu i czylclny podpis osohy upo^vainioiiej do
reprezenlowania organizacji pozarz^dowcj/podmiotu z ramienia kl^̂ rego

wysl^puje kandydat

(miejscQwosc, data)

O^wiadczenie:
1.Wyrazam zgod^ na zgloszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniaj^cej oferty organizacji

pozarz<^dowych na realizacj^ zadania publicznego.

2.Wyrazam zgod^ na gromadzenie  i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustaw^
z  dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z  2016 r.,   poz. 922
z pozn.zm.) dla potrzeb niezb^dnych do realizacji procedury konkursowej dot. rozpatrywania ofert.

Opis do^wiadczeh i umiej^tnosci kandydata, ktdre
b^d^ przydatne w pracach komisji konkursowej

Nazwa organizacji pozarz^dowej/podmiotu (prosz^
podac peln^ nazw^ oraz numer KRS lub wlasciwego

rejestru, ewidencji potwierdzaj^cej status prawny)

Dane kontaktowe kandydata ( adres do
korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)

Funkcja pelniona w organizacji
pozarz^dowej/podmiocie

isko kandydataImi^ i

DANE DOTYCZACE KANDYDATA NA CZLONKA KOMISJI

Zalijcznik do zarzijdzenia Nr 37/2017
Zast^pcy Dyrektora ds, Pomocy Srodowiskowej

Miejskiego Osrodka Pomocy Spofccznej
w Przemyslu

z dnia 11 pazdziernika 2017 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIA
Przedstawiciela organizacji pozarz^dowej do prac komisji konkursowej na realizacj^ zadania
publicznego w zakresie dzialalno^ci na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze
zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego: ,,Przemysl szans^ na zmiany"; Os
Priorytetowa VIII Integracja Spoleczna; Dzialanie 8.1 Aktywna integracja osob zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spolecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00
opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Przemyslu w okresie
od 01 pazdziernika 2016r. do 31 lipca 2018r.


