
                Lubin, dnia  11.02.2019 r. 

          OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ

               
Wójt Gminy Lubin na podstawie  art. 15 ust 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.), zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą
oraz zgodnie z rozdziałem  XI pkt 2 uchwały  nr  II/21/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28.11.2018 r.  w sprawie
Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
ogłasza:

nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone
w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych 

w 2019 roku na terenie Gminy Lubin

I. Informacje ogólne:

1. Wójt  Gminy  Lubin  zaprasza  osoby  wskazane  przez  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty
wymienione w art. 3 ust  3 w/w ustawy, działające lub prowadzące działalność na terenie
Gminy Lubin, zwane dalej kandydatami, do pracy w Komisjach Konkursowych w otwartych konkursach
ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych realizowanych w trybie w/w ustawy w 2019
roku na terenie Gminy Lubin.

2. Za udział w pracach Komisji Konkursowych nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
3. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.  3 ust 3 ustawy, może zgłosić do prac

w Komisjach Konkursowych tylko 1 kandydata.

II.  Zadania Komisji Konkursowych

Komisje Konkursowe opiniują oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust
3 ustawy w otwartych konkursach ofert na  wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych realizowanych
w 2019 roku na terenie Gminy Lubin.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisjach Konkursowych

Wójt Gminy Lubin uwzględniając rodzaj zadania ogłoszonego konkursem powoła do Komisji Konkursowych osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe spośród zgłoszonych wcześniej  kandydatur  przedstawicieli  organizacji
pozarządowych, z zastrzeżeniem art. 15 ust 2da ustawy, w liczbie nieprzekraczającej liczby osób reprezentujących
Wójta Gminy Lubin.  W przypadku zgłoszenia większej ilości  kandydatur niż miejsc,  wybór kandydatów nastąpi
w drodze losowania. Wyłączeniu ze składu Komisji Konkursowych podlegać będą osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, biorące udział w konkursach.

IV. Termin i warunki złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń  woli  w  imieniu  organizacji  zgłaszającej)  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  Lubin  przy  ul.  Księcia
Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin. Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem - „Kandydatura do Komisji
Konkursowych”. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu. 
Termin składania dokumentów – do 22.02.2019 r. do godz. 15:30.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl lub w pokoju nr 120 , I piętro Urzędu
Gminy w Lubinie,  ul.  Księcia  Ludwika I  nr  3; dodatkowe informacje na temat warunków i  możliwości  składania
dokumentów udziela Małgorzata Polniak, tel. 768403179.

 Zatwierdził:
Wójt Gminy Lubin
/-/ Tadeusz Kielan

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/

