Mycielin, dnia 9 lutego 2012 r.

WÓJT GMINY MYCIELIN
OGŁOSZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w pracach komisji konkursowej
do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego przez Wójta Gminy Mycielin na 2012 r. :
1. otwarty konkurs ofert na realizację, zadań publicznych w dziedzinie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin
w 2012 roku
Do zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie
propozycji dotacji na projekty zgłoszone w konkursie, ze środków budżetu Gminy
Mycielin.
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele
organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. korzystają z pełni praw publicznych,
2. reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w
danym konkursie,
3. nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności.
Członka komisji konkursowej wyłoni spośród kandydatów, mając na uwadze w/w
warunki Wójt Gminy i powoła Komisje Konkursową w drodze zarządzenia.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w kopercie z dopiskiem
„Zgłoszenie do Komisji Konkursowej” w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin , pok.
nr 8 w terminie do 16.02.2012r. w godz. od 730 do 1500

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nabór na członków komisji konkursowej
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
1.
Imię i Nazwisko
2.
3.

4.

Telefon kontaktowy
Nazwa organizacji, której osoba
chętna do pracy w komisji jest
członkiem
Pełniona funkcja

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert do otwartym
konkursie ofert na realizacje zadań publicznych
Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o
ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków
Komisji konkursowej.

Data i czytelny podpis
Kandydata na członka komisji
....................................................................

Pieczęć organizacji /podmiotu

....................................................................

