
WÓJT GMINY
USTRONIE MORSKIE 

pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie 
tel. 94 351 55 35, fax  94 351 59 40

Ustronie Morskie, 15 stycznia 2021 r

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej 
oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy 

na realizację zadań publicznych Gminy Ustronie Morskie 
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

I, Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Ustronie Morskie zaprasza 
do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, 
zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowych oceniających oferty składane w otwartym 
konkursie ofert na zadania publiczne w 2021 r.

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo 
na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria:

1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 działające na terenie 
Gminy Ustronie Morskie zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.

2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy 
o finansach publicznych.

3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie 
prawa dotyczącego trzeciego sektora.

4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie ofert.
5. Nie pozostają wobec wnioskodawców 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.

6. Zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego 
kandydata/-tkę i organizację pozarządową/podmiot zgłaszający kandydata/-tkę, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

III. Wybór kandydatów do prac w komisjach konkursowych:

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych 1-3 członków, reprezentujących podmioty wymienione
w ww. ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie 
w drodze osobnych zarządzeń.

2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowych oceniających, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, 
wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisje konkursowe będą działać bez ich udziału.



3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowych ze strony organizacji 
pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisje konkursowe, 
zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będądziałać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone § 13 Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok będącego załącznikiem do Uchwały 
Nr XXV/206/2020 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 26.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia należy składać w terminie -  od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 25 stycznia 2021 r.:
1. osobiście poprzez wrzucenie zgłoszenia do urny na korespondencję na parterze przy wejściu do budynku 

Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowej NGO 2021 ",

2. drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl,
w tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych NGO - 2021",

3. pocztą na adres: Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie
z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych NGO - 2021”.

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Bernadeta Borkowi



Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ustronie Morskie w trybie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2021r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA
Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursach na wspieranie realizacji zadań 

publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Dobrowolnie zgłaszam swój udział w pracach Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych 
w konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2021 roku.

Nazwa Organizacji oraz forma prawna:
Adres siedziby podmiotu:
Telefon oraz adres poczty elektronicznej:

DANE KANDYDATA/-TKI:
Imię i nazwisko: 
Funkcja w Organizacji ( np.: Prezes, Skarbnik, członek, wolontariusz): 
Telefon oraz adres poczty elektronicznej:

Oświadczam, iż spełniam poniższe kryteria:
1) nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
2) posiadam wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w projekcie 
Programu Współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
wyboru członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2019 poz. 1781)

Podpis kandydata:

Oświadczamy, iż nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegał się o dotację w ramach niniejszego 
konkursu.

Czytelne podpisy oraz pieczęcie osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 
(zgodnie z KRS/innym rejestrem-potwierdzające wskazanie/zgloszenie kandydata/-tki)


