ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH
KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRZYŻANOWICE W 2012 ROKU
Na postawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 234 poz. 1536, z pózn. zm.).
Wójt Gminy Krzyżanowice zaprasza
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2012 roku.
Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w pracach komisji konkursowych która zostanie powołana do oceny złożonych ofert
w ramach otwartych konkursów ofert:
W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
•

w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z w wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie;

•

w skład komisji konkursowych wchodzą osoby które nie pozostają wobec wnioskodawców
biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby
wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

•

korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Gminy
Krzyżanowice następuje na podstawie złożonego formularza (stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do
reprezentacji organizacji/podmiotu.
Wypełniony formularz należy złożyć osobiście do dnia 27 stycznia 2012 roku (do godz. 14:00)
w Urzędzie Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 pok. Nr 15. Formularze dostarczone po terminie nie
będą brane pod uwagę.
Planowany termin komisji konkursowej: 1 luty 2012 r. godz. 9:00.
Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji, jej członkom
nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Dodatkowych informacji udziela podinspektor - P. Danuta Kuhn, pod nr tel. 324194050, wew. 140
lub w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice – pok. nr 1.

załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata na członka
komisji konkursowej:
Adres korespondencyjny:
Telefon kontaktowy, e-mail:
Doświadczenie kandydata w działalności organizacji
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy
o diałalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust.3 ustawy o diałalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (nr KRS lub innego
właściwego rejestru):
2. Funkcja:

Oświadczam, że wskazane powyżej dane są prawdziwe i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. z 2002 Dz.U. nr 101, poz. 926 z póź. zm. ), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta
Gminy Krzyżanowice.

Data i czytelny podpis kandydata na członka komisji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie w
pracach komisji konkursowych.
Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonych otwartych
konkursów ofert w dziedzinach: *
pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentacji organizacji/ podmiotu

* - należy postawić znak X we właściwej kratce

