
                                                                                 Trzeszczany Pierwsze, dnia 16.11.2022 r.  

OiEL.524.1.1.2022 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 

Wójt Gminy Trzeszczany zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)  do zgłaszania 

kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny 

ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „ Dowóz                     

i opieka nad uczniem niepełnosprawnym z terenu Gminy Trzeszczany do Zespołu 

Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, w okresie od 1 stycznia  

organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w 

dni nauki szkolnej”.  

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące 

kryteria: 

 

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie, 

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności, 

3) w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku 

pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek 

wnioskodawcy, 

4) korzystają z pełni praw publicznych. 

 

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych następuje na 

podstawie złożonego formularza zgłoszenia. 

 

               W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby 

posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy.  

              Wójt Gminy Trzeszczany spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na 

członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej 

posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  Do zadań komisji  należy 

ocenianie i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego 

konkursu.  

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie 

Urzędu Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194 lub za pośrednictwem poczty przesłać 

na adres Urzędu Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany  do 

dnia 2 grudnia 2022 r. 
                                                                                          Z upoważnienia  Wójta  

                                                                                                          Zastępca Wójta 

                                                                                                             Paweł Lipski 


