
Załącznik nr 1                          
do Zarządzenia Nr 46/21
Burmistrza Bełżyc 
z dnia 24 maja 2021 roku

Ogłoszenie 

w sprawie  naboru  kandydatów na członków komisji  konkursowej  do  zaopiniowania 
ofert  złożonych w otwartym konkursie  ofert  na realizację zadań publicznych na rok 
2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 
zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/335/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 
27  listopada  2020  roku  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Bełżyce 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy 
z  dnia 24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  (Dz.  U. 
z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021

Burmistrz Bełżyc

zaprasza  do  zgłaszania  osób  reprezentujących  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanych  dalej  kandydatami,  na  członków  komisji  konkursowej  do  zaopiniowania  ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2021 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Celem  naboru  jest  wyłonienie  kandydata  na  członka  komisji  konkursowej,  osoby 

wskazanej  przez  organizację  pozarządową,  która  jest  zainteresowana  udziałem 
w  pracach  komisji  konkursowej,  mającej  za  zadanie  ocenę  ofert  złożonych 
w konkursie ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2. Zadania komisji konkursowej:
- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych do 
otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego 
konkursu ofert,
- proponowanie przyjęcia bądź odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Bełżyc.

3. Praca  w  komisji  konkursowej  jest  nieodpłatna.  Za  udział  w  pracach  komisji  jej 
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji konkursowej 
odbywają  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bełżycach,  w  godzinach  pracy  Urzędu  tj. 
od 7.30 do 15.30.

4. Tryb powoływania i  zasady działania  komisji  konkursowej  do zaopiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert określa Uchwała Nr XXXIII/335/2020 Rady Miejskiej 
w  Bełżycach  z  dnia  27  listopada  2020  roku  w  sprawie  uchwalenia  Programu 



współpracy  Gminy  Bełżyce  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, 
o  których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021. 

II.WYMAGANIA:
1. W  skład  komisji  konkursowej  mogą  wchodzić  przedstawiciele  organizacji 

pozarządowych i  podmiotów wymienionych  w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 nie  reprezentują  organizacji/podmiotów  biorących  udział  w  niniejszym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku,
 nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co 
do bezstronności,

 posiadają  doświadczenie  w  ocenie/tworzeniu  ofert  realizacji  zadań 
publicznych.

III. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
1. Zgłoszenia kandydatury osób do komisji konkursowej należy składać na piśmie – na 

formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
Formularz  zgłoszeniowy dostępny jest  na  stronie  www.belzyce.pl lub  w Urzędzie 
Miejskim w Bełżycach (Biuro Obsługi Klienta – parter).

2. Formularz  zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dostarczyć 
pocztą  lub osobiście  (decyduje  data  wpływu koperty  z  formularzem zgłoszenia do 
siedziby  Urzędu  Miejskiego  w  Bełżycach)  na  adres:  Urząd  Miejski  w  Bełżycach 
ul.  Lubelska  3,  24-200  Bełżyce  z  dopiskiem  na  kopercie  „Komisja  konkursowa 
SPORT – 2021 rok”  w terminie do dnia 28 maja 2021 roku (włącznie) do godz. 
15.30.

IV. WYBÓR
1. Burmistrz  Bełżyc  dokona  weryfikacji  kandydatów  do  komisji  z  uwzględnieniem 

zapisów punktu II ogłoszenia o naborze, a osoba wybrana na członka komisji zostanie 
o tym powiadomiona telefonicznie.

2. Komisja  konkursowa  zostanie  powołana  zarządzeniem  Burmistrza  Bełżyc,  które 
dostępne  będzie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego 
w Bełżycach (https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl).

3. Regulamin pracy komisji określa Burmistrz Bełżyc w drodze zarządzenia.

Burmistrz 
mgr Ireneusz Łucka 

http://www.belzyce.pl/

