
ZARZĄDZENIE NR 429/19
BURMISTRZA GŁUBCZYC

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych 

opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Głubczyce na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się o możliwości wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji 
konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Głubczyce na 
rok 2020.

§ 2. Ogłoszenia stanowiące załącznik do zarządzenia, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy Głubczyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Adam Krupa
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 429/19

Burmistrza Głubczyc

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głubczyc o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym 
konkursie na zadanie publiczne w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

oraz w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Burmistrz Głubczyc  zaprasza osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do 
zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie 
ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są 
zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 
1 kandydata.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 stycznia 2020 r.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

·nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

·nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w otwartym konkursie ofert w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonym przez 
Burmistrza Głubczyc.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Burmistrz Głubczyc powołuje członków Komisji Konkursowej w składzie: 4 przedstawicieli Burmistrza oraz 
1 przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) wraz z załącznikami należy składać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego ul. Niepodległości 14,  48-100 Głubczyce, w Sekretariacie pok. nr 2.

VI. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr 
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kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego ogłoszonym przez Burmistrza Głubczyc” 

WZÓR

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Nazwa organizacji

............................................................................................................................

Adres

..............................................................................................................................

Nr KRS lub innej ewidencji

..............................................................................................................................

rekomenduję Pana/Panią na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację 
zadania publicznego Gminy Głubczyce na rok

2020 w zakresie pomocy społeczne, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 
emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uzasadnienie rekomendacji.........................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie

Gminy Głubczyce.

Dane kontaktowe do kandydata:

Adres

..............................................................................................................................

Tel....................................................................

e-mail....................................................................

pieczęć organizacji

miejscowość.....................................

data..................................................................

Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

"Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Komisji konkursowej opiniującej oferty

w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Głubczyce

na rok 2020 w zakresie pomocy społeczne, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 
emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w związku z udziałem w pracach komisji konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

data i podpis kandydata
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