
ZAPROSZENIE
 DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz 
Tarnogrodu zaprasza organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów 
do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowych,  które  zostaną  powołane  do  oceny  ofert 
złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 
Gminy Tarnogród w trybie w/w ustawy w 2014 r.

W  pracach  komisji  konkursowej  mogą  brać  udział  przedstawiciele  organizacji  / 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, 
którzy spełniają  łącznie następujące kryteria:

– reprezentują  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  z wyłączeniem osób 
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie,

– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 
prawnym  lub  faktycznym,  który  mógłby  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do 
bezstronności,

– w okresie 3 lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku 
pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek 
wnioskodawcy,

– są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie w komisjach 
następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.
  

Zgłoszenie  można  wysłać  pocztą  lub  złożyć  osobiście  w  pok.  nr  8  w  Urzędzie  
Miejskim w Tarnogrodzie w terminie do dnia 26 marca 2014 r.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić z głosem doradczym, osoby posiadające 
wiedzę  w  dziedzinie  obejmującej  zakres  zadań  publicznych,  których  konkurs  dotyczy. 
Burmistrz  spośród  przesłanych  zgłoszeń  wyłoni  kandydatów  na  członków  komisji 
konkursowych.  Udział  w pracach komisji  jest  nieodpłatny i  za  udział  w jej   posiedzeniu 
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące: 

– ocena  i  opiniowanie  ofert  z  uwzględnieniem  kryteriów  określonych  w  treści 
ogłoszonego konkursu,

– przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentów,
– sporządzenie protokołu z pracy Komisji.

 

Załącznik: 
1. Formularz zgłoszeniowy

BURMISTRZ TARNOGRODU

(-) mgr inż. Eugeniusz Stróż



FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI / PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI 

KONKURSOWEJ

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji

Telefon kontaktowy

Nazwa organizacji/podmiotu 
nr KRS lub innej formy rejestracji

Funkcja

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącego konkursu realizacji zadań 
publicznych w 2014 r.

Deklaruję o prawdziwości podanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru 
członków komisji konkursowej.

Podpis kandydata na członka komisji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli   organizacji  pozarządowych / 
podmiotów wymienionych w art.  3  ust.  3  ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o 
wolontariacie w pracach komisji konkursowej.

Zgłaszamy  w/w  kandydata  jako  reprezentanta  naszej  organizacji  /  podmiotu  na 
członka komisji konkursowej.

Podpisy i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu

Zgłoszenie można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w pok. nr 8 w Urzędzie Miejskim  
w Tarnogrodzie w terminie do dnia 26 marca 2014 r.


