Wojt Gminy Brody
OGt.OSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz § 17 i § 18 zalqcznika do uchwaly
Nr 111/11/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
wspOfpracy Gminy Brody z organizacjami pozarz"dowymi oraz podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie w 2019r.
W6jt Gminy Brody

oglasza nab6r kandydat6w na czlonk6w komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na
realizacj~ zadania publicznego Gminy Brody na rok 2019 w zakresie organizacji wypoczynku
dzieci i mlodziezy w 2019 r.:
• Wypoczynku letniego dzieci i mlodziezy poprzez zorganizowanie dziesi~ciodniowych
kolonii z programem terapeutycznym.

KRYTERIA OGOLNE
W pracach komisji konkursowych mogq brae udzial przedstawiciele organizacji pozarzqdowych lub
podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy
kt6rzy spclniajq lqcznie
•

nast~pujqce

0

dzialalnosci pozytku publicznego i

0

wolontariacie,

kryteria:

w sklad komisji konkursowej mogq wchodzie osoby reprezentujqce organizacje pozarzqdowe
lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy
i

0

0

dzialalnosci pozytku publicznego

wolontariacie, z wylqczeniem os6b reprezentujqcych organizacje/podmioty biorqce udzial

w konkursie;
•

w

sklad

komisji

konkursowej

mogq

wchodzie

osoby,

kt6re

nie

pozostajq wobec

wnioskodawc6w biorqcych udzial w konkursie w takim stosunku· prawnym lub faktycznym,
kt6ry m6g1by budzie uzasadnione wqtpliwosci co do bezstronnosci;
•

w sklad komisji konkursowej mogq wchodzie osoby, kt6re przed uplywem trzech lat od daty
wszcz~cia

procedury konkursowej

nie

pozostawaly

w stosunku

pracy lub zlecenia

z wnioskodawcq oraz nie byly czlonkami wladz kt6regokolwiek wnioskodawcy;
•

korzystajq z pelni praw publicznych,

•

nie podlegajq wylqczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
post~powania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 12096, z p6Zn. zm.) dotyczqcymi

wylqczenia pracownika.
Zgloszenia nalezy dokonae na formularzu stanowiqcym Zalqcznik Nr 1.

Wypelniony i podpisany formularz nalezy dostarczye drogq pocztOWq lub osobiscie do
Brody, ul. Rynek 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r.

Urz~du

Gminy

Zalqcznik Nr 1
FORMULARZ ZGt.OSZENIA - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PRACACH
KOMISJI KONKURSOWEJ
dot. konkursu ofert na realizacj~ zadania publicznego Gminy Brody na rok 2019 w zakresie
organizacji wypoczynku dzieci i mlodziezy w 2019 r. - wypoczynku letniego dzieci i mlodziezy
poprzez zorganizowanie dziesi~ciodniowych kolonii z programem terapeutycznym.

Dane dotyczC4ce kandydata na czlonka komisji
Imi~

i nazwisko kandydata na czlonka komisji :

Data urodzenia (dd/mmlrrrr):

Telefon kontaktowy:
Email kontaktowy:
Opis doswiadczenia kandydata w zakresie
przygotowania wniosk6w 0 dotacje lub realizacji
projekt6w,

Opis zaangazowania kandydata na czlonka komisji w dzialalnosc organizacji/podmiot6w
wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):
Funkcja:

Deklaruj~ ch~c

udziatu w komisji konkursowej w zakresie pomocy spotecznej.

Potwierdzam prawdziwosc podanych wytej danych i wyratam zgodf? na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby naboru na czlonk6w komisji konkursowej zgodnie z ustawq z dn . 2908.1997
r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2018.1000).
Zapoznalemlam sif? z zasadami udzialu przedstawicieli organizacji pozarzqdowychlpodmiot6w
wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie w komisji
konkursowej.

I Podpis kandydata na czlonka komisji:

Zapoznalismy sif? z zasadami udzialu przedstawicieli organizacji pozarzqdowychlpodmiot6w
wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie w komisjach
konkursowych.
Zglaszamy ww. kandydata
organizacjilpodmiotu.

do

komisji

konkursowej

jako

reprezentacjf?

naszejlnaszych

Podpis i piecz~cie cztonk6w Zarzqdu
organizacjilpodmiotu:

Wypelniony i podpisany formularz nalety dostarczyt drogq pocztOWq lub osobiscie do
Brody, ul. Rynek 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r.

Urz~du

Gminy

