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      Reda, dn. 20.03.2018 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI 

KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2018 Z ZAKRESU 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 

POPRZEZ PROWADZENIE NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW 

KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA REDY 

                                                                                                       
 

Burmistrz Miasta Redy na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późń. zm.)  

zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami,  na członków komisji 

konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 

2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki 

pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Redy. 

  

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji 

jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Wymagania stawiane kandydatom: 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie; 

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 

- mają doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów, 

- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie        

z zapisami statutu lub innymi dokumentami. 

 

Deklarację uczestnictwa należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata 

organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach 

konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Miasto Reda na rok 

2018, stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.  

 

 

Urząd Miasta Redy Referat Oświaty i Spraw Społecznych  

ul. Gdańska 33 

- faxem : 

nr faxu 58 678 31 24 

 

- e-mailem: 

alicja.bartkowska@reda.pl   do dnia 27 marca 2018 roku. 
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Spośród złożonych ofert zostanie dokonany  wybór  przedstawicieli  do prac w ramach  

Komisji. 

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej 

do dnia 29 marca 2018 roku.  

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Oświaty i Spraw 

Społecznych  Urzędu Miasta Redy, tel. 58 738 60 81. 

 

 ( w załączeniu druk zgłoszenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


