
Dębnica Kaszubska, dnia 22.06.2021 r. 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych zleconych przez

Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w II półroczu
2021 roku

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych

zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w II półroczu
2021 roku

 
Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie  (Dz. U. z 2020, poz. 1057),  Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na
członków komisji  konkursowej,  powołanej  w celu opiniowania  ofert,  złożonych na realizację
zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w
II półroczu 2021 roku.

I. Informacje ogólne
1.  Celem  niniejszego  ogłoszenia  jest  wyłonienie  2  członków  komisji  konkursowej, spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  Zgłoszenia  do udziału  w pracach  komisji  konkursowej  powinno  być podpisane  przez
zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
3. Każda z  organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
4. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Wójt Gminy Dębnicy Kaszubska powoła komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania
oceny formalnej ofert.  

II. Wymagania stawiane kandydatom
W  skład  komisji  konkursowej  mogą  wchodzić  pełnoletni  reprezentanci organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku
publicznego i  o wolontariacie,  działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, którzy  nie
reprezentują organizacji składających oferty w ogłoszonych konkursach ofert.
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III. Zadania członka komisji konkursowej
1. Udział w posiedzeniach komisji;
2. Zapoznanie się z ofertami;
3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
4. Ocena  ofert  pod  względem  merytorycznym,  z  uwzględnieniem  kryteriów

określonych w ogłoszeniach na realizację zadań publicznych na terenie gminy Dębnica
Kaszubska  w  otwartych  konkursach  ofert  w  II  półroczu  2021  roku  oraz  określenie
propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia  kandydata  na  członka  komisji  konkursowej  należy  dokonać  na  załączonym  do
niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Gminy  Dębnica  Kaszubska  ul.  ks.  Antoniego  Kani  16a,   do  dnia  29  czerwca  2021  r.  O
zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do w/w punktu.

Wszelkich  informacji  udziela  Kinga  Trubicka-Czapka  –  insp.  ds.  współpracy  z  sołectwami  i
promocji, e-mail: k.trubicka-czapka@debnicakaszubska.eu, tel. 59 813 23 32.
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