
Siemień, dnia 20.09.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Siemień 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 

 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy 

 na rok 2022 w następujących zakresach zadań: 

 

1) rozwój sportu i rekreacji w dziedzinie szachów; 

3) kultury, sztuki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

KRYTERIA OGÓLNE 

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje/podmioty biorące udział w konkursie; 

2) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec 

wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności; 

3) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat 

od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub 

zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek 

wnioskodawcy; 

4) korzystają z pełni praw publicznych. 

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

członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu 

ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu 

pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych. 

 

MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATURY 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie 

pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia 



i złożyć w Urzędzie Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1B, w terminie do dnia 29.09.2022 r. 

do godz. 15:30 w pokoju nr 14. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą 

brane pod uwagę przy powoływaniu komisji konkursowej. 

Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Siemień  

Tomasz Piotr Kanak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


