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                                                         Zarządzenie Nr OA.0050.183.2019                                  
                                                         Wójta Gminy Kłaj                    
                                                         z dnia 02.12.2019 r  
 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2020 r. zadań 
publicznych Gminy Kłaj przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane  
z organizacjami pozarządowymi 

Na podstawie art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz. 506  
tekst jednolity); art. 11 ust 2 i art. 13, art 15 ust 2a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r  (2019.poz.688 t.j.) oraz uchwały nr XIII/ 119/2019 Rady Gminy Kłaj z 
dnia 27 listopada 2019r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłaj  z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok. 

 
§ 1 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,   
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Termin składania ofert ustala się na dzień: 31 grudnia 2019 r 
 
 

3. Umowa na realizację zadania zostanie podpisania po uchwaleniu budżetu Gminy Kłaj 
na 2020 rok. 

 
§ 2 

1. Ogłaszam nabór na członków Komisji Konkursowej. 

2. Osoby zainteresowane naborem na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać 
swoje kandydatury w terminie do 18  grudnia 2019 r. 

3. Wybór członków Komisji zostanie dokonany na podstawie kryteriów określonych  
w § 14 uchwały Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 27.11.2019 r. w sprawie 
przyjęcia: „Programu Współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000446&min=1


4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży  
za stawiennictwo na posiedzeniach komisji. 

5. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących 
podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji 
konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Kłaj w drodze zarządzenia do:  
20 grudnia 2019 r. 

6. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą 
mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, 
komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału. 

7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony 
organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych  
w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać 
bez ich udziału. 

8. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć za pomocą 
załączonego formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia  
w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 
oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Kłaj w 2020r.”  
do sekretariatu Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655. 

 
 

 
§ 3 

Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, poprzez  
zamieszczenie go w  Biuletynie  Informacji Publicznej,  na portalu internetowym 
Gminy Kłaj, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w brzmieniu 
jak w zał. nr 1 

 
§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłaj. 
 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 


