
Ggłoszenie

o naborze do komisji konkursowej
powoływanej do opiniowania ofert na realizacię zadań publicznych w ramach otwartego
konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka nr 2l2O2L z dnia 4
stycznia 2021- r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacii na dofińansowanie ich realizacjiw roku 2021-.

Na podstawie art. ]-5 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U, z 2O2O r,, poz. 1057) oraz § 11 Uchwały
nrXll/L85/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopadaża2O r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok202I

BURM ISTRZ M IASTA LUBAWKA

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r,

o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji
konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach
otwartego konkursu ofert w 2O2L r,

W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji
konkursowych, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisj'i konkursowych.

Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Burmistrz Miasta Lubawka powoła
w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół, członków Komisji
Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione
w art. 3 ust, 3 ustawy, z wytączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe
biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art, 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria :



1) korzystają z pełni praw publicznych,
ż) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym

konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
bezstronności,

4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach
nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej :

udział w konkursie w takim stosunku
uzasadnione wątpliwości, co do ich

komisji konkursowych na zasadach

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
otwartego konkursu ofert,

2| proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,
4| rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Lubawka.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa
z dniem 1 lutego 2021 r.

Zgłoszenie - na załaczonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby
u poważn ion e do rep rezentacj i orga n iza cji zgłaszającej ) n a lezy:

- w kopercie z dopiskiem:,,Zgłoszenie do komisji konkursowe OPP" złożyć w Biurze Obsługi
lnteresanta Urzędu Miasta Lubawka, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawka,
Pl. Wolności t,58-4ż0 Lubawka.

Lubawka, dnia 21 stycznia 2O2tr.
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