
Ogłoszenie  
z dnia 14 stycznia 2022 r.  

o naborze na członków Komisji Konkursowej 
 

Wójt Gminy Regnów zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Regnów  w 2022 roku 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), Wójt Gminy Regnów 
ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, 
złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Regnów  
w 2022 roku.  
 
I. Informacje ogólne  
 
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 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. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru 
członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Regnów w drodze 
zarządzenia.  

5. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji 
Konkursowych Gminy Regnów do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Regnów w 2022 roku.  

6. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert Wójt Gminy Regnów, uwzględniając rodzaj 
żądania/rodzaj zadań, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do Komisji 
Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków 
komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w 
konkursie ofert.  

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów 
podróży. Komisja pełni swoje obowiązki w godzinach pracy Urzędu Gminy Regnów.  

 
 
 



 
II. Wymagania  
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:  
1. Są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw 

publicznych.  
2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie.  
3. Nie pozostają wobec oferentów 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. 

4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie ubiegania się o dotacje samorządowe przez 
organizacje pozarządowe oraz znają aktualne przepisy w tym zakresie. 

 
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. 
5. Rekomendowanie Wójtowi Gminy Regnów ocenionych ofert do dofinansowania lub 

odrzucenia. 
IV. Wybór kandydatów 
1. Wójt Gminy Regnów powoła 5 członków Komisji Konkursowej w składzie: nie więcej niż 3 

przedstawicieli organu wykonawczego, nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zgłoszonych w wyniku ogłoszonego naboru. 

2. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatur, wyłonienie 2 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi drogą losowania. 

3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału przedstawicieli organizacji jeżeli: 
. żadna z organizacji nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej, lub 
. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub 
. wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na     
 podst. art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2 f ustawy stawy o działalności pożytku 
 publicznego i o wolontariacie. 
V. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury 
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do 
niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej 
pieczątką organizacji z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych - 2022” w sekretariacie 
Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów, w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. 
do godz. 15.00. O terminie złożenia w/w kopert decyduje data wpływu do Urzędu (niezależnie 
od daty stempla pocztowego). 
 
    
 
 



   Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Regnów z dnia 14 stycznia 2022r.  o naborze                                                                                                          
   na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  składanych w   otwartych   
   konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Regnów w 2022r. 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisjach konkursowych powoływanych do 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 
 

Informacja o kandydacie 
na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie 

zadań 
publicznych Gminy Regnów w  2022 r. 

 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji konkursowej: 

 

2. Adres kontaktowy kandydata: 
 

 

3. Telefon kontaktowy kandydata: 

 

Opis zaangażowania kandydata na członka Komisji konkursowej w działalność organizacji 
/podmiotu wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie: 

1) Nazwa organizacji/podmiotu: 

 

2) Funkcja: 

 

3) Krótkie uzasadnienie wyboru: 

 

Oświadczam, że: 
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącym udział w konkursie. 
3. Nie podlegam wyłączeniu określonym w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
4. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych. 
5. Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. 
6. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 



wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w komisji konkursowej. 

Podpis kandydata na członka Komisji: 
 

 

 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w komisji konkursowej. 
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej. 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowania organizacji/ podmiotu 
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