
Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych

w otwartych konkursach ofert.

I. Informacje ogólne:
    Na podstawie  art.  15  ust.  2a  i  2d  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i  o wolontariacie (Dz.  z 2018 r.  poz.  450 ze zm.)  Wójt Gminy Długołęka ogłasza nabór
kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert.
      W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy
Długołęka  do  zaopiniowania  ofert  w otwartych  konkursach  ofert na realizację zadań w 2019 r.
    Każdorazowa po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy, uwzględniając rodzaj zadania,  na które został
ogłoszony konkurs, powołuje do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy
kandydatów na  członków Komisji  Konkursowych,  z  wyłączeniem osób  reprezentujących  organizacje
biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy
Urzędu Gminy Długołęka.   

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji Konkursowych:

W skład  Komisji  konkursowych  do zaopiniowania  ofert  wchodzą  osoby  reprezentujące  organizacje
pozarządowe i  podmioty wymienione w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o
wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział danym konkursie ofert;
3.  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział  w konkursie w takim stosunku prawnym i
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowych:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art.  3  ust.  3  ww.  ustawy w otwartym konkursie ofert  na wsparcie realizacji  zadań publicznych w
zakresie: wypoczynku dzieci i  młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,  działalności  na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wypoczynku dzieci  i  młodzieży z
programem profilaktycznym ogłoszonym przez Wójta Gminy w 2019 roku.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowych:

Spośród  zgłoszonych  kandydatów  Wójt  Gminy  Długołęka  w  terminie  do  15.12.2018  r.  wybierze
maksymalnie  2  osoby  do  pracy  w  Komisji  Konkursowej  kierując  się  dotychczasową  współpracą  z
organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Długołęka.  
O Wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do końca miesiąca grudnia 2018 r.
Decyzja Wójta Gminy Długołęka o wyborze kandydatów jest ostateczna.
W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona
reprezentacja  sektora  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ww.,
Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do
składania  woli  w  imieniu  organizacji/podmiotów  zgłaszających  się)  należy  składać  (osobiście  lub
listownie) w siedzibie Urzędu Gminy w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków. Za termin złożenia
oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.   

 Zgłoszenia do Komisji należy składać do dnia 31.12  .2018 r.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
KONKURSOWEJ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

L.p. Dane dotyczące kandydata na członka

1. Imię i Nazwisko

2. Telefon kontaktowy

3. Adres e-mail

4. Nazwa organizacji pozarządowej 
podmiotu wskazującego kandydata

Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w
otwartych konkursach ofert, ogłoszonym przez Wójta Gminy Długołęka.

Oświadczam, że:
1.  Wyżej  wymienione dane osobowe podaję dobrowolnie  i  są one zgodne ze  stanem prawnym i
faktycznym;
2. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora
danych osobowych Wójta Gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  wyboru członków Komisji  Konkursowej  w otwartym
konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Długołęka.
4.  Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym z  informacją  o  celu  i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Długołęka, dostępnym pod
adresem dlugoleka.bip.net.pl.
 

Data i czytelny podpis kandydata

Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji  Konkursowej w otwartym konkursie ofert  na
realizację zadań publicznych w 2019 r.

…...................................................................................................                …..............................................................................................
Data i pieczeń organizacji/podmiotu                                           Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

                                                                                               organizacji/podmiotu na zewnątrz


