
Przyłęk, dnia 17 czerwca 2022 r. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania  

ofert w otwartym konkursie ofert w 2022 roku 

Wójt Gminy Przyłęk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do udziału w pracach 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 

 Informacje ogólne: 

− Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione              

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

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), którzy są zainteresowani 

udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w roku 2022. 

− Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące warunki: 

− Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). 

− Mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu 

pożytku publicznego. 

− Przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach 

nieodpłatności. 

Zadania Komisji Konkursowych: 

− Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w treści ogłoszenia o konkursie. 

− Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Przyłęk. 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej: 

− Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych nie więcej niż dwóch członków 

reprezentujących podmioty wymienione w przedmiotowej ustawie do udziału                           

w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Przyłęk w drodze 

zarządzenia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów spełniających 

wymienione powyżej kryteria odbędzie się publiczne losowanie. Informacja o dacie                   

i miejscu losowania zostanie udostępniona na stronie www.przylek.pl, BIP-ie oraz 

tablicy ogłoszeń. 

− W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony 

organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadania publicznego                     



w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022, Komisja 

Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy, będzie działać bez ich udziału. 

Miejsce składania zgłoszeń: 

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN,                              

26- 704 Przyłęk, pokój nr 3 (sekretariat). 

 

Termin składania zgłoszeń: 

do dnia 8 lipca 2022 r, do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy                            

w Przyłęku). 
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