
 

         Opatów, dnia 16.03.2017 r. 

 

Zaproszenie  

do udziału w pracach komisji konkursowej 
 

     Wójt Gminy Opatów w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań  publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży do realizacji 

w 2017 roku  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania osób, do udziału w komisji 

konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach konkursu. 

 

W pracach  komisji konkursowej mogą brać udział osoby,  które spełniają łącznie następujące 

kryteria: 

- zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  

  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób  

  wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3  

   biorące udział w konkursie, 

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku  

  prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do  

   bezstronności, 

- korzystają z pełnych praw publicznych. 

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

 

 

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do 

zaproszenia formularzu. 

 

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Opatów, 

ul. T. Kościuszki 27, 42-152  Opatów (pokój nr 9) do dnia 29.03.2017 r. 

 

                                 

         

                                                                       

 

 

 

                                                               

 

Załącznik: 

Formularz zgłoszeniowy 
 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej 

zgłaszającej kandydata do udziału w pracach 

komisji konkursowej. 

 

 

 

Dane osoby zgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej 

Imię i nazwisko: 

  

Adres: 

 

Telefon: 

Funkcja pełniona w organizacji: 

 

 

        

            

            …………………………………………… 

      
Data, pieczęć  i podpis przedstawicieli organizacji dokonującej zgłoszenia

 
 

Oświadczenie osoby zgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej: 

1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w pracach komisji konkursowej 

powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2017 roku. 

2) Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem  

w pracach komisji konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

4) Oświadczam, że nie zostałam/em zgłoszona/y do prac komisji przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), biorące udział 

w konkursie. 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

       
Data i czytelny podpis osoby zgłoszonej do udziału w pracach `

         komisji konkursowej 


