OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA
Z 21 STYCZNIA 2022 R.
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz w związku
z zarządzeniem nr 295/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu pracy oraz zasad powoływania komisji konkursowej do rozpatrzenia
i oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
§1

Ogłaszam nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania i rozpatrzenia ofert
na realizację zadań publicznych z zakresów:
a) sportu i kultury fizycznej,
b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) ochrony zdrowia,
d) opieki społecznej,
e) ochrony zwierząt,
f) ekologii,
g) dofinansowania szkolenia sportowego.
§2

1. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez organizacje
pozarządowe muszą spełniać następujące kryteria:
a) posiadać polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw publicznych,
b) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), dotyczące wyłączenia
pracownika,
c) przedłożą podpisaną klauzulę informacyjną, dotyczącą kandydata na członka komisji
konkursowej oraz dotyczącą osoby zgłaszającej kandydata na członka komisji konkursowej,
d) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy (podpisany i wypełniony
przez samego kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata).
2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić:
a) przedstawiciele organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego,
b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w danym konkursie.
3. W skład komisji wchodzi pięć osób wskazanych przez Burmistrza Giżycka:
a) trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
b) jeden pracownik Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
c) jedna osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs dotyczy.
§3

1. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać na załączonym
formularzu w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku
lub przesłać skan wypełnionego dokumentu drogą elektroniczną na adres:
katarzyna.pomichowska@gizycko.pl.
2. Termin składania formularzy: do 28 stycznia 2022 r., do godz. 15.30.

