
Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 

otwartych konkursów ofert na rok 2023 w Gminie Lubrza 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz § 12 Uchwały 

Rady Gminy Lubrza Nr XLII/326/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia 

Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2023 

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych  

w otwartych konkursach ofert 

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych 

Gminy Lubrza do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2023 

rok.  

Wójt Gminy Lubrza powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób 

reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert. 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu. 

 

I. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych. 

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, którzy: 

1. są wskazani przez 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 z późn.zm.), lecz nie reprezentują w/w organizacji lub 

podmiotów podczas ich udziału w konkursie, 

2. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru kandydatów na 

członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert. 

 

II. Zadania komisji konkursowych: 

1) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w treści ogłoszonego konkursu,  

2) przygotowanie listy rankingowej, 

3) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzania Wójtowi Gminy Lubrza propozycji 

rozdziału środków pomiędzy ofertami. 

 

 

III.  Okres wpisu na listę członków 

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do  

końca  roku 2023. 

 

 

 

 

 



IV.  Miejsce i termin złożenia kandydatury: 

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym i złożyć w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych 2023” w terminie do dnia 5 

stycznia 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 w godzinach od 

7:00 do 15:00 lub pocztą na w/w adres. Liczy się data wpływu. 

 

Zgłoszenia niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (77) 407 46 50 w godz. 7:00 – 15:00 lub 

e-mail sekretarz@lubrza.opole.pl. 

 

 

 

          Wójt Gminy 

 

Mariusz Kozaczek 
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