OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór na członków Komisji
Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego w ramach projektu
„Aktywnie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.
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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) z wyłączeniem osób reprezentujących
podmioty biorące udział w konkursie.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące
kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego
kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik do ogłoszenia
o naborze.
Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia, w terminie do 17.01.2017 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży ul. Dworna 23b
Spośród zgłoszonych kandydatów Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wybiera
do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych
wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
Termin posiedzenia komisji konkursowej wyznaczono na dzień 20.01.2017 r. o godz. 10 w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23b
Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji
konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

