
 ZARZĄDZENIE  Nr 6.2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny 

ofert złożonych na realizację zadań publicznych w roku 2021. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a – 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w 

konkursach na  realizację zadań publicznych  w roku 2021. 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 22 stycznia  2021 r. w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Prusicach – w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu. 

2. Zgłoszenie winno zawierać: 

 1)  nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,  

  2)  nazwisko i imię osoby zgłaszanej na kandydata na członka Komisji  

  konkursowej,  jej adres zamieszkania oraz numer telefonu 

  3) sposób kontaktowania się z kandydatem (telefon, adres), 

  4) oświadczenie, że osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub  

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

  publicznego i o wolontariacie do komisji, nie będą reprezentacją   

  organizacji biorących udział w konkursach, 

  5) pieczęć organizacji i podpis osób upoważnionych, 

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert  

 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks   

 postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z  

 późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

4. Komisja konkursowa jest zespołem opiniująco – doradczym, który ma za zadanie 

ocenić przedłożone oferty na realizację zadań publicznych w  2021 r. 

5. Praca komisji jest pracą nieodpłatną 

6. W przypadku każdego z konkursów organizacje pozarządowe wskazują kandydata na 

członka komisji. 

7. W razie braku zgłoszenia kandydata, w pracach komisji nie uczestniczy przedstawiciel 

organizacji pozarządowych 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       /-/ Igor Bandrowicz 

        

            Burmistrz Gminy Prusice 

 


