
OGŁOSZENIE 

O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 
Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Domanice ogłasza nabór na
członków  komisji  konkursowej,  powołanej  w  celu  opiniowania  ofert,  złożonych  w  otwartym
konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:

1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin
i osób poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice.

2. Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin  z problemem alkoholowym.

Zgodnie  z  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  skład  komisji
konkursowej  wchodzą  m.in.  osoby  wskazane  przez  organizacje  pozarządowe  i  podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3. 

Zgłoszenia  do  udziału  w  pracach  Komisji  Konkursowej,  powinno  być  podpisane  przez
zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata. 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata znajdującym się pod
zamieszczonym  ogłoszeniem.  Osoby  zainteresowane  udziałem  w  pracach  Komisji  prosimy
o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres: Urząd Gminy Domanice, Domanice
52, 08-113 Domanice, w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu).

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim
stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić
uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać
wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.
2000 z późn. zm.). 

Spośród złożonych kandydatów Wójt Gminy Domanice dokona wyboru dwóch członków komisji.
W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji
pozarządowych  lub  gdy  osoby  nie  wezmą  udziału  w  pracach  komisji  wówczas  komisja
konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.

Wójt

/-/ Jerzy Zabłocki 

Załącznik:
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Domanice

 na rok 2023

CZĘŚĆ  A.  WYPEŁNIANA  PRZEZ  ORGANIZACJĘ  POZARZĄDOWĄ/PODMIOT
WSKAZUJĄCĄ/WSKAZUJĄCY KANDYDATA

Dane organizacji/podmiotu wskazującego kandydata

1. Nazwa organizacji/podmiotu

2. Adres organizacji/podmiotu

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

1. Imię i nazwisko

2 Telefon kontaktowy

pieczęć organizacji/podmiotu
pieczęci i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

organizacji/podmiotu

CZĘŚĆ B. WYPEŁNIANA PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

DEKLARACJA ZŁOŻONA PRZEZ KANDYDATA

Deklaruję  chęć  udziału  w  pracach  Komisji  Konkursowej  w  celu  opiniowania  ofert  złożonych  w  ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Domanice w zakresie pomocy społecznej oraz
w zakresie ochrony i promocji  zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Domanice na lata 2022 – 2025.
OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Oświadczam, że:
1. Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
2. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
3. Nie jestem członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
4. Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji  zadania publicznego, objętego przedmiotem prac Komisji

Konkursowej.
5. Reprezentuję organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.
6. Akceptuję warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  
o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1781)  oraz  zgodnie  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016) dla  potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

Domanice , dnia …………..……….                                        .....………….……………………………

                                                                                                           czytelny podpis kandydata


