Ustka, dnia 27 stycznia 2020 roku
OGŁOSZENIE
Na podstawie § 21 ust.2,3,4 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2020 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” podjętego Uchwałą Rady
Gminy Ustka Nr XII.174.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku Wójt powołuje komisje
konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych
wcześniej kandydatur.
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie 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 mogą
zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych
w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia
7 lutego 2020 roku do godz. 14:00 poprzez wypełnienie formularza zgodnie ze
wzorem, o którym mowa w ogłoszeniu Wójta Gminy Ustka o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 roku.
Wypełnione i podpisane formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi
Interesanta – Ustka,ul. Dunina 24, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Ustce lub
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu formularza
do tut. urzędu.
Wzór formularza, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych, podanego do publicznej wiadomości w dniu
16 stycznia 2020 roku na stronie www.ustka.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej -bip.ustka.ug.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Ustce, na ul. Dunina 24.
Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy
przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje
nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.
/-/ Anna Sobczuk – Jodłowska
Wójt Gminy Ustka

Ogłoszenie zostało wywieszone:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24,
2) na stronie www.ustka.ug.gov.pl - zakładka „ogłoszenia”
3) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce „informacje”,
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