ZARZĄDZENIE NR 16/2018
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 15 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U . z 2018r. poz. 450), zarządza co następuje:
Ogłasza się nabór kandydatów
zaopiniowanie ofert składanych
publicznych Gminy Kluczewsko
zgodnie z zasadami określonymi
publicznego i o wolontariacie.

§1
na członków Komisji Konkursowej, której celem będzie
w 2018 roku do otwartego konkursu na realizację zadań
zleconych do realizacji w drodze konkursów ogłaszanych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

§2
1. Członkami Komisji Konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (26 lutego
2016r.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na
członków Komisji Konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
ogłoszenia. Organizacje mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.
2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym
załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji (podpisane przez
kandydata) należy składać (osobiście lub listownie) w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter
Urzędu Gminy w Kluczewsku) przy ul. Spółdzielczej 12 (liczy się data wpływu) lub przesłać
pocztą na adres Urzędu Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko (liczy
się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do
Komisji Konkursowej" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 maja 2018 roku do godziny
14:00.
3. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu
składu Komisji.
4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2017r. poz.
1257, 2018r.poz. 149).
§3
Wszelkich informacji udzielane są w pokoju nr 4 /parter/ Urzędu Gminy w Kluczewsku lub
pod numerem telefonu 44/781-45-18.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 27 kwietnia 2018r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nabór na członków Komisji Konkursowych

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji
1

Imię i Nazwisko

2

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy

3

Kandydat reprezentuje następujące organizacje
pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

4

Krótki opis doświadczenia kandydata w zakresie
przygotowywania projektów o dotację

5

Kandydat jest członkiem zwykłym, wspierającym,
honorowym lub członkiem organów wyborczych,
kontrolnych, innych organów następujących
organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert do otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko.
Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2016r. poz. 922, z 2018r. poz. 138)
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 Konkursowej)

Zgłaszamy w/w kandydata do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej jako
reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
Pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy
Zarządu/osób upoważnionych
do reprezentacji organizacji/podmiotu
zgłaszającego kandydata.

