
Trąbki Wielkie, dnia 11.08.2020 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 

Gminie Trąbki Wielkie w 2020 roku  

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

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz.1057) Wójt Gminy Trąbki Wielkie 

zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji 

konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadań publicznych w Gminie Trąbki Wielkie w 2020 roku. 

1. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem  

19 sierpnia 2020 roku o godz. 13:00. 

2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

ogłoszenia o naborze. 

3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą zgłosić 

max.2 kandydatów należących do jednej organizacji. 

4. Wypełnione formularze należy zeskanować i przesłać wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: h.wroclawska@trabkiw.ug.gov.pl w terminie do 

dnia 19 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00. W tytule wiadomości należy wpisać: 

„Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej 2020”. 

5. Wymagania stawiane Kandydatom: W skład komisji konkursowych mogą wchodzić 

osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają 

łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;  

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie 

ofert; 

3) 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; 

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i 

wypełniony przez samego kandydata/-tkę i organizację pozarządową/podmiot 

zgłaszający kandydata/-tkę, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 
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6. Wybór członków do komisji konkursowej, spośród zgłoszonych kandydatów, 

zostanie dokonany przez Wójta Gminy w drodze losowania. W skład komisji 

konkursowej wejdzie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

przedstawiciele Urzędu Gminy. 

7. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych 

w otwartym konkursie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści 

ogłoszenia o konkursie. 

8. Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert 

zobowiązani są do zapoznania się z Programem Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z 

organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz Regulaminem pracy komisji 

konkursowej. 

9. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. 

Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, w godzinach pracy Urzędu. 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot 

kosztów podróży. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

biorące udział w konkursie. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów komisja 

konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, działa bez udziału osób wskazanych 

przez organizacje pozarządowe. 

10. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) dotyczące wyłączenia pracownika. 
 
11. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pani Halina Wrocławska 
pod nr telefonu 512-005-157 w godzinach pracy urzędu. 
 

 

       Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie 

                              (-)   Jan Wiczling 

 

 

 

 


