
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących oferty  
w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 roku 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)  

Wójt Gminy Bojszowy 

ogłasza: 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących złożone oferty w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku pn. „Kultura regionalna Gminy Bojszowy” 

w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej  

i kulturowej.  

Szczegóły konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku pn. „Kultura regionalna Gminy Bojszowy” - 2023 ROK 

- BIP Urząd Gminy Bojszowy oraz na stronie Urzędu Gminy Bojszowy pod adresem: Otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. ⋆ (bojszowy.pl). 

 

Planowany termin posiedzenia komisji: 13 marca 2023 r. 

 

I. Wymagania: 
 

1. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez 

organizacje składające oferty w danym zadaniu publicznym, jak również nie mogą brać 

udziału osoby pozostające z oferentami w takim stosunku prawnym i faktycznym, który 

mógłby wywołać stronniczość lub interesowność. 

3. Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione dwie osoby, które spełniają przynajmniej 

jedno z niżej wymienionych kryteriów:  

a. reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach 

pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu, 

b. posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej 

z zadaniem konkursowym, 

c. posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków 

publicznych.  

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno kryterium  

z wymienionych w pkt 3, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje  

i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz 

są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej. 

 

II. Zadania: 

Zadania komisji konkursowej zostały określone w Programie współpracy Gminy Bojszowy  

z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok będącym załącznikiem nr 1 do uchwały Nr LI/337/2022 

Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” 

 

 

 

 

https://bip.bojszowy.pl/pl/3033/24590/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-223-roku-pn-%E2%80%9Ekultura-regionalna-gminy-bojszowy%E2%80%9D.html
https://bip.bojszowy.pl/pl/3033/24590/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-223-roku-pn-%E2%80%9Ekultura-regionalna-gminy-bojszowy%E2%80%9D.html
https://bip.bojszowy.pl/pl/3033/24590/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-223-roku-pn-%E2%80%9Ekultura-regionalna-gminy-bojszowy%E2%80%9D.html
https://bojszowy.pl/2023/02/16/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2023-r/
https://bojszowy.pl/2023/02/16/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2023-r/


III. Składanie dokumentów: 
 

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków 

komisji konkursowych na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

ogłoszenia w terminie do 8 marca 2023 r.:  

1) osobiście w Sekretariacie Gminy, ul. Gaikowa 35, Bojszowy w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Kandydaci do komisji konkursowej 2023”,  

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- 

Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 

35, 43-220 Bojszowy z dopiskiem: „Kandydaci do komisji konkursowej 2023” lub  

3) drogą elektroniczną na adres sekretariat@bojszowy.pl 

2. W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku 

do Urzędu Gminy w Bojszowach w godzinach jego urzędowania, tj.: 

Poniedziałek: od 7.30 do 17. 00 

Wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30 

Piątek: od 7.30 do 14.00 

3. W przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą 

wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

IV. Informacje dodatkowe: 
1. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy  

2. Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do oceny złożonych 

ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności. 

3. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani 

zwrot kosztów podróży.  

 

 

 

W oryginale podpis:  

Wójt Gminy Bojszowy  

Adam Duczmal 

 

mailto:sekretariat@bojszowy.pl

