
Blizyn 12.05.2022 r.

ZAPROSZENIE
w6jt Gminy Bliiyn zaprasza organizacje pozarzqdowe rub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci poiytku pubricznego i o worontariacie do zgraszania kandydat6w
do udzialu w pracach komisji konkursowei, kttSra zostanie poworana do oceny ofert zroionych
w ramach ogloszonych konkurs6w ofert na realizacjq zada6 na 2022 t.

l. lnformacje 0g6lne

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

w art' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku publicznego iwolontariacie do
wskazania os6b zwanych darej kandydatami, kt6re bQdE brary udzrar w komisjach konkursowych
otwartych konkurs6w ofert w trybie ww ustawy na 2022 r.

2 Udzial w pracach komisji konkursowejjest nieodplatny i za udzial w posiedzenlu komisjijej czlonkom
nle przysluguje zwrot koszt6w pod162y.

ll. Zadania komisji konkursowej

1' ocena i opiniowanie ofert z uwzglQdnieniem kryteri6w ogloszonego konkursu oraz rekomendowanie
zaopiniowanych ofert w6jtowi Gminy Bri2yn, kt6ry podejmuje ostatecznE decyzjq o wyborze oferty
i podziale 5rodk6w.

2. Wypelnienie karty oceny formalnej i merytorycznei, wraz z wpisaniem liczby punkt6w
poszczeg6lnych czlonk6w kom isji.

lll. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych

1. w sklad komisji konkursowej wchodzq osoby wskazane przez organizacje pozarzEdowe rub podmioty
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie, kt6rzy spelniaja
nastepujqce kryteria :

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

2) nie pozostaia wobec wnioskodawc6w biorqcych udziar w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, kt6ry m6gtby budzii uzasadnione wqtpliwo(ci co do bezstronno6ci,

3) zostaly wskazane przez organizacjq pozarzqdowq rub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy.

lV. Miejsce i termin zloienia dokument6w

1. zgloszenia na zalqczonym formurarzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upowa2nione do
skladanie oSwiadczei woli w imieniu organizacji zglaszajqcej) moina skladai w sekretariacie urzqdu
Gminy Blizyn, ul. Ko6ciuszki 79 a .,26-L2O Bliiyn

2. Termin sktadania zgloszeri: do27 maja 2O2Z r _ do godz. 15.00

Moriu

T

ehnia



FORMULARZ ZGLOSZENIA KANDYDATA

do udzial w komisjach konkursowych otwartych konkurs6w ofert na rearizacie zadah
publicznych Gminy Brizyn w 2 o2o t. pzez organizacje pozazqdowe rub podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 w ustawy o dziararnosci po2ytku pubricznego i o wotntariacie
z 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.tJ. z 2O2O r.,poz. 1OS7 z p62n. zm.)

Dane dotyczqce kandydata na czlonka komisji

lmig i nazwisko kandydata na czlonka komisji:

azwa organizaqi / podmiotu oraz KRSN

Funkcja:

Podpis kandydat a na czlonka komisji konkursowej:

Deklarujq chq6 udziaru w komisji konkursowej dotyczqcej konkursu z rearizagi zadah
publicznych na rok 2022 .

Zgodnie z ustawE z dnia 10.05.201g r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2o1gr.poz. 1000) wytazam zgode na pzetwazanie moich danych osobowych dra potzeb
niezbednych do realizacji procesu wyboru czlonk6w komisji konkursowej .

ZapoznaliSmy sie z zasadami udziaru pzedstawicieri organizacji pozazqdowych/podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziararnosci po2ytku pubricznego io worontariacie
w pracach komisji konkursowe.i.

Zglaszamy ww kandydata na czronka komisji konkursowej, jako reprezentacje naszej
organizacji / podmiotu

Podpis i pieczg6 czlo nka zatzedu organizacji / podmiotu


