
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

OTWARTY NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORAGNIZACJI POZARZĄDOWYCH DO SKŁADU 

KOMISJII KONKURSOWEJ, POWOŁYWANEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT NA 

WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ZĘBOWICE W 2022 R. 

 

 

Wójt Gminy Zębowice 

ogłasza otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji 

konkursowej, powoływanej do opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Gminy Zębowice w 2022 r. 

 

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 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” i 

uchwały Nr XXV/167/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022, Wójt Gminy Zębowice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na 

członków komisji konkursowej oceniających oferty zgłaszane w otwartych naborach ofert 

realizowanych w trybie ustawy, zwanej dalej „komisją”. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za 

stawiennictwo na posiedzeniach komisji. 

2. Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu. 

 

II. WYMAGANIA 

 

W skład komisji mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1. Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy działają na terenie Gminy Zębowice, zgodnie z postanowieniami statutu lub innymi 

dokumentami. 

2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy i ustawy o finansach publicznych. 

3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizację, wiedzę w 

zakresie prawa dotyczącego III sektora. 

4. Nie reprezentują organizacji pozarządowej lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy biorących w otwartych naborach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 

r. z zakresu: pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

5. Nie posiadają wobec wnioskodawców biorących udział w otwartych naborach ofert, w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości, co do ich bezstronności. 



 

III. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI 

 

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, wskazanych przez 

organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w 

pracach komisji, powołanej przez Wójta Gminy Zębowice. 

2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru reprezentantów organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych a art. 3 ust. 3 ustawy dokona Wójt Gminy 

Zębowice w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne 

podczas pracy w charakterze członka komisji. 

3. Jeżeli wybrani członkowie komisji oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w 

ocenie ofert, wówczas zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy, komisja będzie działać bez ich udziału. 

4. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji ze strony organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oceniających oferty na 

wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r., komisja zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy, 

będzie działać bez ich udziału. 

 

IV. ZADANIA KOMISJI 

 

Do zadań komisji należy: 

1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na wsparcie zadań publicznych w 2022 r. w 

zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia złożonej oferty na realizację zadania publicznego. 

3. Proponowanie kwot dotacji na realizację zadań publicznych dla poszczególnych ofert. 

 

V. SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

 

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej oceniającej złożone 

oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.” (formularz stanowi załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r.) i przesłanie 

go na adres: Urząd Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice lub złożenie 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zębowicach (w sekretariacie) w terminie do 9 lutego 2022 

r. do godziny 12:00. 

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest: 

1) w Urzędzie Gminy w Zębowicach 

2) na stronie internetowej www.zebowice.pl 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zębowice www.bip.zebowice.pl  

3. Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do 9 lutego 2022 r. do godz. 12:00. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Zębowicach, a nie data 

stempla pocztowego. 

4. Formularz zgłoszeniowy podpisany przez kandydata na członka komisji świadczy o jego 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w kategorii: imię i nazwisko, adres 

kontaktowy, nr telefonu, e-mail. 

http://www.zebowice.pl/


5. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z 

postanowieniami statutu lub innymi dokumentami do reprezentowania organizacji 

pozarządowej lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, z ramienia których 

kandydat występuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


