PU.524.1.2021

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty
organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych
polegających na prowadzeniu w 2022 r. w Kołobrzegu placówki wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz
z dożywianiem oraz prowadzeniu trzech placówek wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie 1 stycznia 2022
– 31 grudnia 2022 roku.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza
do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej
oceniającej w 2021 roku oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie
ww. ustawy.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za
stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
3. Ocena ofert odbywa się poprzez generator wniosków umieszczony na stronie
www.witkac.pl.
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wskazane jest, aby kandydaci, spełniali łącznie następujące kryteria:
1. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz
ustawy o finansach publicznych.
2. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę
w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
3. Złożą zgłoszenie kandydata na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, lub
innym zawierającym wskazane w załączniku informacje i oświadczenia.
4. Posiadają adres e-mailowy, dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet.
5. Dysponują czasem niezbędnym do zapoznania się i ocenienia ofert w zakreślonym z góry
terminie.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta Kołobrzeg wybierze w drodze
zarządzenia dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie
do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie będą uczestniczyć jej członkowie w następujących
przypadkach:
a) ocenie podlega konkurs, w którym ofertę złożyła organizacja lub inny podmiot wymieniony
w art. 3 ust. 3 ustawy, której przedstawicielem jest członek komisji konkursowej,
b) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli
uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy, komisja konkursowa
będzie działać bez ich udziału.
4. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony
organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022,
komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
IV. Zadania komisji konkursowej:
Zadania komisji konkursowej zostały szczegółowo określone § 15 Rocznego Programu
współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 rok
będącego załącznikiem do Uchwały nr XLI/578/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września
2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z
organizacjami pozarządowymi na rok 2022" (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz.
Poz. 4295).
V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na druku stanowiącym
załącznik do niniejszego ogłoszenia w kopercie oznaczonej: „Nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej – Wydział Spraw Społecznych” do Urzędu Miasta Kołobrzeg,
ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg.
VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 22 listopada
2021 r. włącznie. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do Urzędu. Dokumenty złożone po
upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Kołobrzeg, 8 listopada 2021 roku.
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