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                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr URO.0050.133.2020.AT 

       Wójta Gminy Poczesna z dnia 7.01.2020r.                               

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert realizacji zadań 

publicznych w roku 2020 na terenie Gminy Poczesna. 

I. Informacje ogólne: 

1) Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku           

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Poczesna 

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych 

w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych. 

2) Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w pracach komisji nie przysługuje zwrot 

kosztów podróży. 

II.  Wymagania stawiane kandydatom: 

W skład komisji wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust . 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 

spełniają  następujące warunki:                                                                                                 

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy                             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert; 

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 

bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączające przedstawiciela, o których 

mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego; 

3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

III. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: 

1) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji  konkursowej lub, 

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub, 

3) wszystkie powołane w skład komisji  konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie 

przepisów ustawy. 

 IV. Zadania komisji konkursowych: 

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty    

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                               

i o wolontariacie, w otwartym konkursie ofert i ocenia możliwości realizacji zadania publicznego, 

przedstawione w kalkulacji kosztów zadania. 

 

 



V.  Powołanie komisji konkursowej:         

W urzędzie gminy tworzy się bazę kandydatów na członków komisji  reprezentujących organizacje 

pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani 

udziałem w pracach komisji konkursowej.                                                                                        

 

VI. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów. 

Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń 

woli w imieniu organizacji pozarządowej podmiotu) można składać w zapieczętowanej kopercie 

z dopiskiem „KOMISJA KONKURSOWA 2020” w sekretariacie  urzędu gminy Poczesna  ul. Wolności 2, 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ukazania się niniejszego  ogłoszenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej gminy Poczesna, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Poczesna (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu),  

a w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

 

 

         Wójt Gminy Poczesna  
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