
Nabór kandydatów do komisji konkursowej 

Burmistrz Torzymia 09 marca 2015 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w gminie Torzym w 2015 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu, kultury, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki, agroturystyki i promocji w 2015r. 

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej 
złożone oferty. 

Nabór kandydatów, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) skierowany jest 
do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. 
ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie. 
Komisję konkursową powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia .  

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. Komisja działa społecznie i z tytułu udziału w 
jej pracach członkom nie przysługują żadne rekompensaty finansowe i rzeczowe. 

Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej należy składać do dnia 31 marca 2015 r. 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego 32 w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Torzym w 2015 r. dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie – zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.  

O terminie zgłoszenia kandydata decyduje data stempla pocztowego w przypadku zgłoszeń 
wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.  

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. 

 


