
 
                     Leszno, dn. 8.11.2018r. 
 
 

Komunikat Prezydenta Miasta Leszna 
 
Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych  
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie do wskazania osób do listy kandydatów na członków komisji konkursowych 
oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019. 
 
Informacje ogólne 
 
1. Celem naboru jest utworzenie „Listy kandydatów do udziału w pracach komisji 
konkursowych w otwartych konkursach na rok 2019” spośród osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) które są zainteresowane udziałem w pracach 
komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 
2. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie 
pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Organizacja 
może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów (wymagane 2 formularze zgłoszeniowe). 
3. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta 
Leszna www.ngo.leszno.pl w zakładce Komisje Konkursowe oraz w wersji papierowej  
w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, przy 
Al. Jana Pawła II 21 a. 
4. Lista kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych prowadzona jest przez Biuro 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i dotyczy konkursów ofert na 
2019r. 
4. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi utworzy „Listę 
kandydatów na członków komisji konkursowych” i przekaże ją oraz kopie zgłoszeń kandydatów/ -
tek właściwym, ze względu na zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia sferę zadań publicznych 
ww. ustawy, wydziałom i jednostkom organizacyjnym urzędu. 
5. Dana komórka organizacyjna może powołać osoby z listy do udziału w pracach komisji 
konkursowej biorąc pod uwagę informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, po uzgodnieniu 
z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych 
terminach. 
6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej 
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne  
z uczestnictwem w komisji konkursowej. 
7. Przy każdym konkursie sprawdzane jest czy nie zachodzi konflikt interesów (wszyscy 
członkowie komisji składają w tej sprawie stosowne oświadczenie). 
8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert opisane są w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Leszna  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”. 
  



 
Zadania Komisji Konkursowej 
 
1. Ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert  
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert. 
2.  Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego. 
3. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert. 
4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Miasta Leszna lub osobie 
przez niego upoważnionej. 
 
Wymagania stawiane kandydatom 
 
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
które spełniają łącznie następujące kryteria: 
1.  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 
2.  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, 
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie 
zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez 
samego kandydata/-tkę i organizację pozarządową/podmiot zgłaszający kandydata/-tkę, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 
5.  mają doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Termin złożenia dokumentów 
 
Kandydatury należy zgłaszać do 7 grudnia 2018r. do godz. 15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu 
Miasta Leszna - zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Przesłanie właściwie 
wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do listy. 
 
Miejsce i sposób dokonania zgłoszenia 
 
Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć: 
1.  osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 z dopiskiem na kopercie: 
„Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych - NGO”, 
2.  drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: ngo@leszno.pl, w tytule 
wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych - NGO”, 
3.  pocztą na adres: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Miasta Leszna, Al. Jana 
Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do listy członków  
komisji konkursowych - NGO”. 
 
 
 
 



 
Dodatkowe informacje 
 
Wykreślenie z „Listy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych 
konkursach na rok 2019” następuje na ich własną prośbę lub na skutek trzykrotnej odmowy udziału 
w posiedzeniu komisji konkursowej z powodów innych niż konflikt interesów. 
 
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane 
pod uwagę przy tworzeniu listy. W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl 
 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 
- formularz zgłoszeniowy 
 


