Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

W związku z prowadzeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r. Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione 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 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do
udziału w pracach komisji konkursowej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy, w skład komisji
konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z
dnia
14
czerwca 1960
r.
Kodeks postępowania
administracyjnego
(Dz.U.
z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.
Kandydatury można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra
przy pl. Grunwaldzkim 1 w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 lub
przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wyciągu z innego rejestru niż KRS, ewidencji lub innego dokumentu
potwierdzającego status prawny organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w ich imieniu (np. wypis
z ewidencji klubów sportowych gdy zawiera ww. informację lub wypis z ewidencji i statut lub inny
dokument jeżeli wypis nie zawiera ww. informacji; wyciąg musi być zgodny ze stanem faktycznym i
prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób
wskazujących kandydatów do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osób nie są ujęte w dokumencie
stanowiącym o podstawie działalności podmiotu.
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