
Kolo, dn.07.12.2021r.

Na podstawie uchwaly nr XLII|449/2021Rady Miejskiej w Kole z dnia 24listopada 2O2l r.
w sprawie ,,Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdowymi
i innymi podmiotamiprowadzqcymi dzialalnoSi po2ytku publicznego na rok2022":

BURMISTRZ MIASTA KOLA
OGLASZA

NABOR KANDYDAToW DO KOMISJI KONKURSOWYCH
OPINIUJACYCHOFERTY W OTWARTYCH KONKURSACH

OFERT NA REALTZLCJ\I ZADLN punr.,ICZNYCH Z ZAKRESU
DZTAI.ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

INFORMACJE OGOLNE

1' Burmistrz Miasta Kola zaprasza osoby wskazane ptzez organizacje pozarzqdowe lub
podmiotywymienione w art.3 ust.3 ustawy zdnia 23 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandyd atami, do zglaszania sig do bazy
kandydat6w na czlonk6w komisji konkursolvych opiniuj4cych oferty w otwartych
konkursach realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2022.

2. Celem niniejszego ogloszenia jest utworzeme bazy kandydat6w na czlonk6w komisji
konkursowych wskazanych przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione
w art' 3 ust. 3 ustawy, ktorzy s4 zainteresowani :udziahemw pracach komisji konkursowych
w roku 2022.

3. Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny.

4. Zgtoszenia sq wazne do dnia 31.12.2022 roku.

WYMAGAI\IA STAWIAI\E KAI\DYDATOM

W sklad komisji konkursowych mog4 wchodzi6 osoby wskazane przez organrzacje
pozatzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno$ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie, kt&zy spelniaj4 lqcznie nastgpuj4ce kryteria:
a) s4 obywatelami RP i korzystaj4 zpelnipraw publicznych;
b) nie reprezentuj q oryanizacji/podmiot6w bior4cych udzialw konkursie;
c) nie pozostaj4 wobec wnioskodawc6w bior4cych udzial w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, kt6ry m6glby budzii uzasadnione w4tpliwoSci, co do
bezstronnoSci;

d) majq przynajmniej dwuletnie doSwiadczenie w zakresie przygotowania wniosk6w
o dotacje illub realizacji projekt6w.



1.

1.

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadan komisji nale|y w szczeg6lnoSci:

a, formalna weryfikacja zlohonych ofert,

b. merytoryczna ocena ofert spelniaj4cych wymagania fotmalne,

c. propozy cja podziah Srodk6w fi nansowych na poszczeg6lne oferty.

Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej na odpowiednim fonnularzu oceny

oferty.

Przedstawia Burmistrzowi Miasta propozycjg podzialu Srodk6w finansowychnarealizacjg

zadah publicznych.

WYBOR KANDYDATOW ZBAZY DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wydzial Oswiaty i Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego przedstawi Burmistrzowi

Miasta kandydat6w na czlonk6w komisji po uplywie terminu skladania zgloszeh.

2. Burmistrz Miasta powola komisjg konkursow4.

MIEJSCE ZI,OZE,NTA ZGI,OSZEN

Zgloszenia - na zalqczonym formularuu (podpisane przez kandydata oraz przez osobg

upowaznion4 do skladania oSwiadczeri woli w imieniu organizacji zglaszajqcej) nale?y skladad

w Punkcie Obslugi Mieszkaric a - Urz4d Miej ski w Kole, ul. Stary Rynek I (Ratusz) lub przeslad

na adres Urzqd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.

UWAGI KONCOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu skladania zgloszen.

2. Zgloszenia, kt6re nie bgd4 zawieraly wymaganych podpis6w os6b upowaznionych nie bgd4

brane pod uwagg przy tworzeniu bazy.

Zal4cznik:

Formularz zgloszenia kandydata organizacji pozaruqdowej lub podmiotu wymienionego

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie do udzialu

w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert oglaszanych przez

Burmistrza Miasta Kola


