
 
Nabór na członków Komisji konkursowej 

 
Wójt Gminy Wiślica zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli 

organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartym 

konkursie ofert.  

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji podpisany przez 

zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, 

należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na konkurs”, na 

Sekretariat Urzędu Gminy Wiślica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 

8, 28 – 160 Wiślica lub pocztą elektroniczną, na adres: awitkowska@ug.wislica.pl  do dnia       

9 marca 2012 roku do godz. 15:00 – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. 

Po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Wiślica powołuje do komisji konkursowej 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji 

konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym 

konkursie ofert. 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych: 

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, 

ogłaszanych na rok 2012, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące 

kryteria : 

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert. 

2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą 

być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które 

mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość, 

3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 

4/ przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez 

organizację, którą reprezentują, i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające          

z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica. 

 

        Wójt Gminy Wiślica 

        /-/ Stanisław Krzak 

       

 

 

 



 

 

Zgłoszenie 

kandydata na członka komisji konkursowej 

z dziedziny sportu w Urzędzie Gminy w Wiślicy   

do zaopiniowania wniosków które zostaną złożone do konkursu w związku                              

z Zarządzeniem nr 14/12 Wójta Gminy Wiślica z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy 

Wiślica w roku 2012. 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

1 Imię/-ona i nazwisko/-a 
kandydata 
 

 

2 Telefon stacjonarny 
 

 

3 Telefon komórkowy 
 

 

4 Adres e-mail 
 

 

5 Nazwa, siedziba, adres, numer w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(lub innym rejestrze) organizacji 

pozarządowej zgłaszającej 

kandydata 

 

Oświadczam, że: 

1) wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym, 

2) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na 

członków komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków które zostaną złożone do konkursu w związku z 

Zarządzeniem nr 14/12  Wójta Gminy Wiślica z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2012, 

3) zapoznałem się z trybem powoływania i zasadami działania komisji konkursowej opiniującej wnioski 

złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy 

Wiślica. 

 4) wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków 

złożonych w otwartym konkursie organizowanym na podstawie Zarządzenia nr 14/12 Wójta Gminy Wiślica z 

dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na 

terenie Gminy Wiślica w roku 2012 

5) w terminie 3 lat do dnia dzisiejszego byłem (jestem) związany stosunkiem prawnym, z tytułu, którego 

uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami 

prowadzącymi działalność sportową: 

a) ........................................................................................................................................., 

b) ........................................................................................................................................., 

c) ........................................................................................................................................., 

d) .......................................................................................................................................... 

6) jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów 

prowadzących działalność sportową (nazwa podmiotu – funkcja): 

a) ........................................................................................................................................., 

b) ........................................................................................................................................., 

c) ........................................................................................................................................., 

d) .......................................................................................................................................... 

7) jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność sportową (nazwa podmiotu – 

charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy): 

a) ........................................................................................................................................., 

b) ........................................................................................................................................., 

c) ........................................................................................................................................., 

d) .......................................................................................................................................... 

8) jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów 



prowadzących działalność sportową: 

a) ........................................................................................................................................., 

b) ........................................................................................................................................., 

c) ........................................................................................................................................., 

d) .......................................................................................................................................... 

 

 

 

.................................................................................... 

(czytelny podpis kandydata) 

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZGODNIE ZE STATUTEM 
ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy i pieczątki osób 

upoważnionych 

1)  

 

 

1) ............................. 

2) 

 

 

2)............................... 

3)  

 

 

3) ............................. 

* niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 


