
Domanice, dnia 8 stycznia 2016 roku 

 

O G Ł O S Z E N I E  
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na 

realizację zadania publicznego w 2016 roku  

ogłoszonego przez Gminę Domanice 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) w skład Komisji 

Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządową  lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. 

Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej. Po ogłoszeniu konkursu, 

Wójt Gminy Domanice powoła do Komisji Konkursowej osoby z listy kandydatów                           

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty biorące udział                

w danym konkursie oraz osoby, których powiązania z organizacją pozarządową/podmiotem 

mogą budzić uzasadnione wątpliwość, co do ich bezstronności podczas oceniania ofert.  

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ww. ustawy mogą zgłaszać swoich kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą 

formularza załączonego do niniejszego ogłoszenia. 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie oceny poszczególnych ofert w oparciu                      

o kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym, przyznanie punktów oraz wskazanie 

proponowanej kwoty dotacji. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w jej 

posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania odbywać się będą w 

godzinach pracy urzędu. 

 

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowej: 

1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie. 

3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stopniu prawnym 

lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

 

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 31 stycznia 2015r. (decyduje data wpływu).  

 
Wójt 

Jerzy Zabłocki 
Załącznik: 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej. 



 

F O R M U L A R Z  

ZGŁOSZENIA KANDYDATA  

NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

 

 Dane dotyczące kandydata 
Imię i Nazwisko  
Adres do korespondencji  
Telefon kontaktowy  
E-mail  

 Pozostałe informacje 
Kandydat jest przedstawicielem 

organizacji/podmiotu 

wymienionego w art.3 ust 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 TAK* 

 

 NIE* 

 
*zaznacz właściwe 

 

Deklaracja 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCYCH 

SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH: 

„Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom                                                                         

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób” 

………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis kandydata na członka komisji) 

 

 

Oświadczenie 

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu wyboru członków Komisji Konkursowej w otwartym 

konkursie ofert. 

 

………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis kandydata na członka komisji) 

 

Oświadczenie organizacji/podmiotu 

Zgłaszam ww. kandydata na członka Komisji Konkursowej Gminy Domanice jako reprezentanta 

naszej organizacji/podmiotu. 

………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis osób upoważnionych do  

reprezentacji organizacji/podmiotu oraz jej pieczęć) 


