
 
 
 
 

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji konkursowych w:  

1. Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – 

opiekuńczych w 2016 roku 

2. Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 

 

W skład komisji konkursowej może wchodzić reprezentant organizacji pozarządowej i podmiotu 

wymienionego w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

 

Kandydat na członka odpowiedniej komisji konkursowej nie może reprezentować organizacji lub 

podmiotu biorącego udział w danym konkursie ofert a także nie może pozostawać wobec 

wnioskodawcy biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 

mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

 

Kandydat winien posiadać doświadczenie w realizacji projektów realizowanych przez organizacje tzw. 

„trzeciego sektora” bądź wiedzę w zakresie prawa dotyczącego tych organizacji. 

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań 

publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści 

ogłoszenia o konkursie. 

 

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy dostarczyć do Urzędu Gminy Krupski Młyn,  

ul. Krasickiego 9, do 11.01.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

42-693 Krupski Młyn 
ul. Krasickiego 9 
tel. (032) 285 70 16 
fax (032) 285 70 77 
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl 

 



Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej  
otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Krupski Młyn 

 
 

Deklaruję udział w pracach komisji konkursowej związanej z realizacją zadania/zadań z zakresu*: 
  

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu* 

2) usług pielęgnacyjno – opiekuńczych* 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji  

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego, reprezentowanego przez 
kandydata 

 

Adres do korespondencji:   

Telefon kontaktowy:   

E-mail kontaktowy:   

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działania 
na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  
(max. 100 wyrazów):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność innych organizacji/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

1. Nazwa organizacji/podmiotu i funkcja  

Zakres działalności statutowej:  

2. Nazwa organizacji/podmiotu i funkcja  

Zakres działalności statutowej:  

 



Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem. 

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu wyboru członków komisji 
konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert. 

Podpis kandydata na członka komisji:  

Data i miejscowość   

 

Podpis i pieczęcie osoby upoważnionej  
do reprezentowania organizacji/podmiotu,  
z ramienia których występuje kandydat 

 

 
 
 

 
 


