
O G Ł O S Z E N I E 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację 

zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE: 

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

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta Maków 

Mazowiecki ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, na członków Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy na rok 

2023.  Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za 

stawiennictwo na posiedzeniach komisji. 

II.      WYMAGANIA 

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; 

2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert; 

3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 

bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego 

III. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu: 

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej 

za dany konkurs, 

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca 

przewodniczącego, 

3) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

2. Dopuszcza się powołanie Komisji Konkursowej w składzie przekraczającym liczbę 

określoną w ust. 1. 

3. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Burmistrza lub osobę przez niego 

upoważnioną w drodze zarządzenia. 

4. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona powołuje do Komisji przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  



z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur. 

 

IV. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Udział w posiedzeniach komisji; 

2. Zapoznanie się z ofertami; 

3. Ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych  

w otwartym konkursie ofert. 

4. Określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach. 

Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli 

uczestniczyć w ocenie ofert, na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie 

działać bez ich udziału. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy Komisja Konkursowa będzie działać bez ich 

udziału.  

 

 V.    SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić poprzez złożenie podpisanego formularza 

zgłoszeniowego przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu zgłaszającego kandydata, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia w 

następujący sposób: 

1. Osobiście w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, ul. Moniuszki 6 -  Sekretariat I Piętro 

lub, 

2. Mailowo – poprzez wysłanie skanu ww. podpisanego formularza na adres 

urzad@makowmazowiecki.pl 

- nie później niż do dnia 19 grudnia 2022 r.  

mailto:urzad@makowmazowiecki.pl

