
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWE J 

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
 

 W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione               
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania 
kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert 
złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 
 
Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu 

i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem. 
 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej 
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
 
Wymagania stawiane kandydatom: 

1. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; 
b) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie; 
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do bezstronności; 

d) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali 
w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz 
nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy; 

e) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków       
o dotacje i/lub realizacji projektów. 

f) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), 
zgodnie z zapisami statutu  lub z innymi dokumentami. 

 
Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje                   
na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu). 
 
Wybór kandydatów do komisji konkursowych 

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 
dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,                      
co do bezstronności. 

2. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandyda/tów na członków komisji 
konkursowej. 

 

Miejsce złożenia dokumentów : 

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej)  wraz z załącznikiem/ami należy 
składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wołów, 56-100 Wołów, ul. Rynek-Ratusz lub 
przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do urzędu. 



Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący  sposób: 
„Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach 
ofert organizowanych w roku 2012”. 

Termin składania dokumentów – 01.03.2012 r.  do godz. 12.00 
 
Uwagi końcowe: 

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń. 
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub 

dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy. 
 
 
Wszelkich informacji udzielają: 
Magdalena Draczyńska - Wydział  Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej (pok. 3),                         
tel. 71 319 13 59 
 
 
        Burmistrz Miasta i Gminy Wołów 
         
                   Dariusz Chmura 


