Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 1 czerwca 2021 r.
Prezydent Miasta Pabianic
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego
„Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych”
1. Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać 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 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z wyłączeniem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie, na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Kandydat na członka komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
1) jest obywatelami RP i korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
3) ma doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Formularze należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego
w Pabianicach, ul. Gabriela Narutowicza 33 pok. 13 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres:
esmuga@um.pabianice.pl, kbloch@um.pabianice.pl, w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.
4. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95200 Pabianice decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesantów.
5. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się:
1) z zasadami i trybem działania komisji konkursowych określonymi w Programie współpracy Miasta
Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXIV/265/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 listopada 2020 r. zmienionej uchwała nr
XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 marca 2021 r.
2) z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 ze zm.).
3) z warunkami otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
6. Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia oraz
nie otrzymują zwrotu kosztów podróży.
7. Spośród nadesłanych zgłoszeń Prezydent Miasta Pabianic wybierze 2 przedstawicieli organizacji
pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
8. Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru członków do komisji
konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonanego wyboru.
9. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
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2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
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