
ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 15. ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.

§ 2. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego będącego 
załącznikiem do niniejszego zarządzenia na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl (skan dokumentu) lub złożenie 
powyższego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32

§ 3. Termin zgłaszania upływa dnia 18  stycznia 2018 r. o godz. 15.00.

§ 4. W naborze nie mogą brać udziału członkowie organizacji, które biorą lub mają zamiar wziąć udział 
w konkursach, a także ich krewni i powinowaci, zgodnie z art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stanisławów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Stanisławów, na stronie internetowej Gminy: www.stanislawow.pl  i tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Stanisławów.

 

Wójt Gminy

Adam Sulewski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 9 stycznia 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ  DO 
OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA 

POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej:

Imię i nazwisko kandydata:

PESEL:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail: 

2. Rekomendacje dla kandydata ze strony organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016. poz. 1817 ze zm.):

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w komisji konkursowej.
Zgłaszamy Pana/Panią ................................................................................... na członka komisji 
konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na 
powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 r. jako reprezentanta/tkę naszej 
organizacji/podmiotu.1)   
Nazwa i adres organizacji/podmiotu

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania organizacji/podmiotu

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Oświadczam, że jestem obywatelem polskim i korzystam z pełni praw publicznych.

Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w komisji 
konkursowej określonymi w treści ogłoszenia.

Miejscowość, data:

Podpis kandydata:

1) Organizacje/podmioty  zgłaszające  swojego  kandydata  na  członka  komisji  konkursowej  nie  muszą  być  tożsame 
z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany 

jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.
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