Drobin, dn. 04.07.2018 r.
KOMUNIKAT
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowych w roku 2018
Burmistrz Miasta i Gminy DROBIN
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr XLI/327/2017 z dnia 29 listopada 2017
roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami
pozarządowymi w roku 2018, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty
w otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na
realizację zadań publicznych w zakresie:
Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z
realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Drobin na rok 2018.
1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą wskazać organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mające siedzibę na
terenie Gminy Drobin lub działające na rzecz jej mieszkańców, z wyłączeniem
organizacji i podmiotów biorących udział w konkursach ofert.
2. Kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy zgłosić na
FORMULARZU

-

stanowiącym

załącznik

do

niniejszego

Komunikatu

-

w bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie ul. Marszałka
Piłsudskiego 12, 09 210 Drobin lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla
pocztowego)
Termin składania zgłoszeń od 04.07.2018 r. do 11.07.2018 r., do godz. 15.30.
3. Kandydatury osób zgłoszonych po terminie oraz przez nieuprawnione podmioty nie
będą brane pod uwagę.
4. Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszonych zostanie dwóch spośród
wszystkich zgłoszonych kandydatów.
5. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji konkursowej nie
otrzymują wynagrodzenia.

Formularz zgłoszeniowy
na członka komisji konkursowej na 2018 r.
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3. ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacje o kandydacie
Imię i nazwisko kandydata:

Adres kontaktowy kandydata:
Miejscowość………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy……………………………………………………………………………...
ul…………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………………………………………….
Przynależność kandydata na członka komisji konkursowej do organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie:
1. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2. Siedziba organizacji:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. Funkcja:
……………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie rekomendacji i opis doświadczenia kandydata w zakresie współpracy z
administracją publiczną oraz w przygotowywaniu wniosków o dotacje lub informacje o
realizowanych zadaniach publicznych:

Deklaruję udział w komisji konkursowej w n/w sferach zadań publicznych:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Oświadczam, że:
1. Dane wymienione wyżej są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym i zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach

ofert Miasta i Gminy Drobin.
2. Jestem obywatelem RP i korzystam w pełni z praw publicznych.
3. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w
konkursie.
4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
5. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania
ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych.

Czytelny podpis kandydata na członka komisji:
…………………………………………………..

Zgłaszamy:
………………………………………………………………………………………….
na kandydata, na członka komisji konkursowej

Nazwa i nr dokumentu stwierdzającego sposób reprezentacji organizacji / podmiotu :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Podpisy i pieczęć członków Zarządu organizacji / podmiotu upoważnionych do
składania oświadczeń woli zgodnie z KRS / in. rejestrem:

………………………………… dnia ……………………………

