
ZARZĄDZENIE  Nr 4 /19 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych  

w otwartych konkursach ofert na rok 2019 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

994 z późn. zm.)1) oraz art. 15 ust. 2a i 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)2), w związku z Uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy 

Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019”, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów 

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

na członków Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  

w 2019 roku. 

§ 2. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie stanowiące załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej zostaną opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w ciągu 

7 dni od daty zakończenia naboru. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT GMINY STRZELECZKI 

/-/ Marek Pietruszka 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 

2500. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365. 



 

Załącznik 

do Zarządzenia Nr 4/19 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

 

OGŁOSZENIE 

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej  

w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych na rok 2019. 

 

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych  

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację 

zadań publicznych w 2019 roku w zakresie : 

1. Ochrony i promocji zdrowia. 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

I. Informacje ogólne 

1. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych gminy 

Strzeleczki do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku. 

2. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Strzeleczki, uwzględniając rodzaj zadania, na które 

został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych  

z listy kandydatów na członków komisji konkursowych  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 

biorące udział w konkursie ofert. 

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

4. Do zgłoszenia należy dołączyć : 

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny  

i umocowanie osób reprezentujących organizację lub podmiot 

2) statut organizacji lub podmiotu, 

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka komisji konkursowej  

i udział w pracach komisji (wzór w załączeniu). 

5. Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  

(ze wskazaniem imienia, nazwiska i daty potwierdzenia i podpisem osób upoważnionych  

do reprezentowania podmiotu). 

 

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych. 



1. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji 

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

i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

a) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych  

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert  

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą 

przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

d) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje 

pozarządowe. 

III. Zadania Komisji Konkursowej: 

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie 

ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,  

2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert, 

3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

Zgłoszenie należy składać do dnia 24 stycznia 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4   

na formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2019”. Liczy się data 

wpływu do Urzędu – zgłoszenia, które wpłyną po 24.01.2019r. nie będą rozpatrywane. 


