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W6jt Gminy Stanin

Dzialajqc na podstawie art.15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalnodci

pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. lJ. z 2019., poz., 688) oraz stosownie do

Uchwaly"Nr LXII/28212018 Rady Gminy Stanin z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie

uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy z organizacjani pozarz4dowymi oraz innymi

podmiotami mog4cymi realizowa6 zadaniapoZytku publicznego na 2019 rok

OGLASZA
nab6r na czlonka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert 2019

W wyniku naboru zostanie wybrany czlonek Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
zloaonych w otwartym konkursie ofert na realizacjg zadaria publicznego z zak<resu:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Srodowisku szkolnym i wiejskim w zakresie
gier zespolowych, tenisa stolowego oraz lekkoatletyki.

Kandydat6w na czlonka Komisji Konkursowej moge zgNaszal organizacje pozaruqdowe
i inne podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z drrjLa 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tS. Dz U. z 2019., Poa.,688), kt6re
prowadz4 dzialalno1l na terenie i na rzecz mieszkaric6w Gminy Stanin oraz spelniajq
nastgpuj4ce kryteria:

1) s4 obywatelami RP i korzystaj4 zpelni praw publicznych;
2) dziaLaj4w organizacj i pozarzqdowei,
3) posiada wiedzg i doSwiadczenie w realizacji zadaft publicznych w zakresie

upowszechnianie kultury fizycznej i spotu w Srodowisku szkolnym i wiejskim
w zakesie gier zespolowych, tenisa stolowego oraz lekkoatletyki,

4) W sklad komisji konkursowej nie mog4 by6 powolani reprezentanci podmiot6w,
kt6re ubiegajq
Gminy Stanin

sig
lub

w danym postgpowaniu konkursowym o Srodki z budhetu
pozostaj4 z oferentami w takich relacjach, kt6re moglyby

wywolai podejrzenie o stronniczoS6 lub interesownoSi,
5) Podmioty dzialaj4ce na terenie Gminy Stanin lub na rzecz jego mieszkanc6w

zglaszaj4 kandydatury na formularzu zgloszeniowym stanowi4cy zalqcznik do
niniejszego ogloszenia w Urzgdzie Gminy w Staninie, Stanin 62,21-422 Stanin,
pok6j nr 5 (sekretariat),

6) Udzial w pracach Komisji jest nieodplatny,
7) Wyboru kandydat6w do komisji konkursowej dokona W6jt Gminy Stanin.

Termin zglaszania kandydat6w na czlonk6w Komisji Konkursowej z dniem
6 maja20l9 r.



ZaN4cniknr 1 do ogloszenia o naborze
kandydat6w na czlonk6w Komisji
Konkursowej zdnia 16 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ ZGI,OSZENIA KANDYDATA NA CZLONKA KOMISJI
KONKURSOWEJ POWOT,ANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJry ZADANIA
PUBLICZNEGO - w zakresie: Upowszechnianie kultury frzycznej i sportu w Srodowisku
szkolnym i udejskim w zakresie gier zespolowych, tenisa stolowego oraz lekkoatletyki.

Dane dotycz4ce kandydata na czlonka Komisji Konkursowej

Imig i Nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowv

Deklarujg chgd udzialu w Komisji Konkursowej w celu oceny oferty zloaonych w ramach
otwartego konkursu ofert na rcalizacjg zadahpublicznych Gminy Stanin.

O6wiadczam,2e zrtane mi s4 przepisy rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27.04.2016 r. w.sprawie ochrony os6b frzycznych w zvm1zkt z przefrirarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Un. UE L 119, s. 1)
oraz ustawy z l0 mqa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i
zobowiqzujg sig do przestrzegana ich postanowief.
Potwierdzam prawdziwofitwyzej wskazanych danych i zgodnoS6 z ustaw4 zdnia2g sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych ( j. t. Dz. U.22016 r.,poz.922) vryruitam zgodg na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu
wyboru czlonk6w Komisji Konkursowych powolanych do opiniowania ofert na realizacjg
zadart publicznych.

Data i czytelny podpis kandydata na czlonka
komisji Konkursowej

MiejscowoSd i data



Pieczgd organizacji/ podpis osoby
upowa2nionej lub podpisy os6b

upowa2nionych do reprezentacji organizacji
zglaszal4cego kandydata)


