
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 228/2021  

Burmistrza Gminy Mosina  

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania 

projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  

w 2022 r.  

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do 

zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych w 2022 r.  

 

1. Burmistrz Gminy Mosina powoła sześć Komisji konkursowych:  

1) Komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej,  

2) Komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i 

obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 

3) Komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 

tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 

4) Komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci 

i młodzieży i dorosłych, 

5) Komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i turystyki, 

6) Komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. 

 

2. Komisja konkursowa składa się z osób powołanych przez Burmistrza Gminy Mosina.  

 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) czterech przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w tym 

osoba zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi. 

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

4.  Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Gminy Mosina spośród 

kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W przypadku zgłoszenia do 

udziału w pracach komisji konkursowej większej liczby przedstawicieli organizacji 

pozarządowych niż dwoje-decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej 

w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej na okres nie krótszy niż 7 dni. 



6. W skład komisji konkursowej wchodzą 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 ustawy, biorące udział w konkursie. 

7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub 

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu 

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

z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). 

8. Komisja konkursowa jest uprawniona do:  

 

1) dokonywania oceny merytorycznej złożonych ofert,  

2) proponuje kwoty dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadania.  

 

9. Udział w pracach Komisji konkursowej ma charakter społeczny.  

 

10. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowych należy składać na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina bądź w 

formie elektronicznej na adres: jakub.modrzynski@mosina.pl w terminie od 23 grudnia 2021 r. 

do 4 stycznia 2022 roku. 


