
Blizyn 03 .07 .2020 r.

ZAPROSZENIE
w6jt Gminy Bliiyn zaprasza organizacje pozarzadowe rub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci poiytku publicznego io wolontariacie do zglaszania kandydat6w
do udzialu w pracach komisji konkursowei, kt6ra zostanie powolana do oceny ofert zloionych
w ramach ogloszonych konkurs6w ofert na realizacjq zada6 na 2OZO r.

l. lnformacje o96lne

1. Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku publicznego
i wolontariacie w6jt Gminy Bli2yn zaprasza organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione

w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego iwolontariacie do
wskazania os6b zwanych dalej kandydatami, kt6re bqdq braly udzial w komisjach konkursowych
otwartych konkurs6w ofert w trybie ww ustawy na ZOZO t.

2. Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniu komisji jej czlonkom
nie przysluguje zwrot koszt6w podr62y.

ll. Zadania komisji konkursowej

1. Ocena iopiniowanie ofert z uwzglednieniem kryteri6w ogloszonego konkursu oraz rekomendowanie
zaopiniowanych ofert w6jtowi Gminy Bliiyn, kt6ry podejmuje ostatecznE decyzjq
o wyborze oferty ipodziale 3rodk6w.

2. Wypelnlenie karty oceny formalnej i

poszczeg6lnych czlonk6w komisji.

merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punkt6w

lll. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkurcowych

1. W sklad komisji konkursowej wchodza osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie, kt6rzy spelniajQ
nastqpujqce kryteria :

1) nie reprezentuie organizacji lub podmiot6w biorqcych udzial w konkursie art. 15 ust. 2f ustawy,

2) nie pozostaja wobec wnioskodawc6w biorqcych udzial w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, kt6ry m6gtby budzii uzasadnione wqtpliwosci co do bezstronno6ci,

3) zostaly wskazane przez organizacie pozarzEdowa lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy.

lV, Miejsce i termin zloienia dokument6w

1. Zgloszenia na zalqczonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upowa2nione do
skladanie o6wiadczei woli w imieniu organizacji zglaszajqcej) mo2na skladai w Sekretariacie Urzqdu
Gminy Bliiyn, ul. Koiciuszki 79 a.,26-tZO Bliiyn

.t'

2. Termin skladania zgloszei: do 9 lipca 2020 r - do godz. 15.00
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FORMULARZ ZGLOSZENIA KANDYDATA

do udzial w komisjach konkursowych otwartych konkurs6w ofert na realizaqq zadah
publicznych Gminy Bli2yn w 2020 r. przez organizacje pozazqdowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 w ustawy o dzralalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie
224 tuielnia 2003 r. (tj. D2.U.22019 r.,po2.688)

Deklarujg chg6 udzialu w komisji konkursowej dotyczEcej konkursu z realizaqi zadan
publicznych na rok 2020 .

Zgodnie z ustawq z dnia 10.05.201 8 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2O1g r.
poz. 1000) wyrazam zgodQ na pzetwazanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbgdnych do realizacji procesu wyboru czlonk6w komisji konkursowej .

Podpis kandydata na czlonka komisji konkursowej

ZapoznaliSmy sig z zasadami udzialu pzedstawicieli organizacji pozazqdowych/podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
w pracach komisji konkursowej.

Zglaszamy ww kandydata na czlonka
organizacji / podmiotu

komisji konkursowej, jako reprezentacje naszej

Podpis i pieczec czlonka zarzqdu organizacji / podmiotu

Dane dotyczEce kandydata na czlonka komisji

lmiq i nazwisko kandydata na czlonka komisji

Nazwa organizacji / podmiotu oraz KRS:

Funkcja:


