
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ  

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

 
Informacje ogólne: 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza się osoby 

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

do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wybór 

Operatora Konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu 

administracji publicznej na zadanie pn. Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz wsparcie 

NGO i grup nieformalnych w zakresie realizacji działań ze sfery pożytku publicznego na rzecz 

mieszkańców Gminy Obrazów 

 

 

1. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej. 

2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Członkom Komisji nie przysługuje zwrot 

kosztów podróży. 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału                 

w pracach Komisji Konkursowej, wskazane przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            

i o wolontariacie. 

2. Osoby wskazane przez wyżej wymienione organizacje korzystają z pełni praw 

publicznych. 

3. Członek Komisji nie może być reprezentantem podmiotu biorącego udział w otwartym 

konkursie ofert. 

4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w pracach Komisji powinni 

wykazać się doświadczeniem w zakresie przygotowywania wniosków na realizację zadań 

z zakresu pożytku publicznego. 

Zadania Komisji Konkursowej: 

1. Ocena formalna i merytoryczna i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w treści ogłoszonego konkursu. 

Wybór kandydatów z listy do prac w Komisji Konkursowej: 

Wójt Gminy Obrazów powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert 

w ramach otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu w ramach regrantingu na realizację w 

2019 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej na zadanie pn. Rozwój lokalnych 

organizacji pozarządowych oraz wsparcie NGO i grup nieformalnych w zakresie realizacji działań ze 

sfery pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Obrazów 

 

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do Komisji:  

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata 

oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji 

pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony 

www.obrazow.pl  lub otrzymać w Urzędzie Gminy Obrazów pok.nr 28. 

http://powiatopolski.pl/download/attachment/19451/zal-nr-1-zaproszenie-do-udzialu-w-komisji-konkursowej-w-otwartych-konkursach-ofert-powiat-opolski.pdf#page=1
http://powiatopolski.pl/download/attachment/19451/zal-nr-1-zaproszenie-do-udzialu-w-komisji-konkursowej-w-otwartych-konkursach-ofert-powiat-opolski.pdf#page=1


3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać osobiście  

w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrazów bądź wysłać za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84,27-641 Obrazów –liczy  się data wpływu do urzędu. 

Koperta zawierająca poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinna być opisana – 

„Zgłoszenie do Komisji Konkursowej w Otwartych konkursach ofert na wybór Operatora Konkursu 

w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej 

na zadanie pn Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz wsparcie NGO i grup nieformalnych  

w zakresie realizacji działań ze sfery pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Obrazów 

 

Uwagi końcowe 

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą  

brane pod uwagę. 

 

 

 

 


