Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.

1. Burmistrz Rzepina, zgodnie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zaprasza organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w
pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych
otwartych konkursów ofert na realizację następujących zadań publicznych:
• „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Rzepin w 2021 roku.”,
• „Popularyzacja wędkarstwa oraz wspieranie edukacji ekologicznej na terenie Gminy Rzepin w 2021 roku.”,
• „Popularyzacja sportów zespołowych w Gminie Rzepin w 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem piłki
siatkowej i koszykowej”,
• „Prowadzenie działalności edukacyjno - integracyjnej na rzecz osób starszych mieszkających na terenie
Gminy Rzepin w 2021 roku.”,
• „Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę
w Gminie Rzepin w 2021 roku.”,
• „Organizacja działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami w Gminie Rzepin w 2021 roku”,
• „Prowadzenie zajęć szkoleniowo – wychowawczych w zakresie gimnastyki artystycznej, akrobatyki
sportowej oraz tańca na terenie Gminy Rzepin w 2021 roku”,
• „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Rzepin w 2021 roku”.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie
przysługiwać zwrot kosztów podróży.
4. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
• nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
• nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację w/w zadań
publicznych.
6. Zgłoszenia można składać na załączonym formularzu do 1 marca 2021 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzepinie (pok. nr 14) przy Pl. Ratuszowym 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert –
zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
7. Wszelkich informacji udziela Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Aleksandra Zielińska, pok. nr 1,
telefon 95 75 96 083, e-mail: azielinska@rzepin.pl.
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