
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2020 

Burmistrza Gminy Mosina 

z dnia 11 grudnia 2020 r.  

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania 

projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju 

sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.  

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), Burmistrz 

Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania 

projektów złożonych w otwartym konkursie projektów  na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 

na terenie Gminy Mosina na 2021 rok. 

1. Zespół konsultacyjny składa się z pięciu osób desygnowanych przez Burmistrza Gminy Mosina. 

2.  W skład Zespołu wchodzą: 

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego: 

a)  zastępca burmistrza Gminy Mosina, 

b)  koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

c) pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych każdorazowo desygnowanych do ogłoszonego 

konkursu przez Burmistrza Gminy Mosina. 

3. Członkami Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie 

projektów mogą być reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące 

kryteria:  

1) reprezentują organizacje pozarządowe i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,  

2) są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub 

działającej na rzecz jej mieszkańców,  

3) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie projektów,  

4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.  

4. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do Zespołu konsultacyjnego dwóch 

przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 1.  

5. Zespół konsultacyjny może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

jeżeli:  

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Zespołu konsultacyjnego lub  

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Zespołu konsultacyjnego, lub  



3) wszystkie powołane w skład Zespołu konsultacyjnego osoby podlegają wyłączeniu w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).  

6. Do zadań Zespołu konsultacyjnego należy:  

1) ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych 

w treści ogłoszenia o otwartym konkursie projektów,  

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,  

3) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,  

4) rekomendowanie wybranych projektów Burmistrzowi Gminy Mosina.  

7. Obrady Zespołu konsultacyjnego są wiążące przy obecności co najmniej połowy jego składu. Każde 

posiedzenie Zespołu konsultacyjnego kończy się opinią przyjętą zwykłą większością głosów. 

8. Zespół Konsultacyjny  przedkłada Burmistrzowi Gminy Mosina projekty  wraz z Kartą oceny 

formalnej  projektu i Kartą oceny merytorycznej projektu, na które proponuje udzielenie dotacji.    

9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszego projektu dokonuje Burmistrz Gminy Mosina.    

10. Udział w pracach Zespołu konsultacyjnego ma charakter społeczny.  

11. Zgłoszenia na członka Zespołu konsultacyjnego należy składać na formularzu stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w formie pisemnej w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w kopercie opisanej „ Nabór na członka Zespołu 

Konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na 

realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.” bądź w formie 

elektronicznej na adres: jakub.modrzynski@mosina.pl w terminie od 11 grudnia 2020 r. do 23 

grudnia 2020 r.   

12. Termin posiedzenia Zespołu konsultacyjnego w celu zaopiniowania projektów złożonych 

w konkursie zostanie ustalony  z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.  
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