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oGŁoSZENIE

DLA oRGANIZACJI

P oZ ARZĄDOWYCH

o nabolze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych opiniującej oferty
na realizacjęzadań publicznych w 2013 roku ogłaszanychprzez gminę Wiśniew
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 201'0r. Nr 234, poz. 1536 z poźn.zm.) w skład
Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje
pozarządowąlub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział'w konkursie.
Celem niniejszego ogłoszeniajest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji
Konkursowych wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej. Kazdorazowo
po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj zadń, na które został.ogłoszony konkurs
Wójt Gminy Wiśniew powoła do Komisji Konkursowej osoby z listy kandydatów
zwyŁączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty biorące udział
w danym konkursie oraz osób, których powiązania z organizacją pozarządow/podmiotem
mogąbudzić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronnościpodczas oceniania ofeń.
W związku zpowyzszym organizacjepozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ww.
ustawy mogą zgŁaszacswoich kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą
ust. 3
fo rmularza zaŁączonego do nini ejszego ogłoszeni a.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie oceny poszczegó|nych ofert w oparciu
o kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym' przyznanie punktów oraz wskazanie
proponowanej kwoty dotacji. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział.w jej
posiedzeniach członkom nie przysługujezwrot kosztów podróiy. Spotkania odbywaó się będą
w godzinach pracy urzędu.
Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych
1. sąobywatelami RP i korzystajązpełni praw publicznych,
2, nie reprezentująorganizacjilpodmiotów biorących udział.w konkursie,
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udziaŁ w konkursie w takim stopniu
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności.
osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji prosimy o wypełnienie zaŁączonego
formularza i przesłaniego na adres: Urząd Gminy Wiśniew,ul. Siedlecka ]3, 08-] l2 Wiśniew,
w terminie do dnia 10 srudnia 2013 r.

Załącznik:
F ormularz zgłoszenia kandydata na członka komi sji konkurs owej
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FoRMUL ARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
KONKURSOWBJ
DANE DoTYCZĄCE

KANDYDATA

NA CZŁONKA

NA CZŁoNKA

KoMISJI

KoMISJI KoNKURsowEJ

Imię i nazwisko kandydata
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Kandydat j est przedstawicielem
or ganizacji/podmiotu wymienionego w
art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożłtku publiczneeo i o wolontariacie

DEKLARUJĘ WOLĘUDZIAŁU w KOMISJI KoNKURsowEJ
NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH

w

Nr.

SFERA ZADAN PUBLICZNYCH
ustawy

l.

Pomoc społecznaw tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
s1tuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzęcz integracji i reintegracji zawo dowej
i społeczne.iosób zagroŻonychwykluczeniem
działalnościcharytatywnej
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowaniapolskościoraz rozwoju
świadomościnarodowej, obywatelskiei kulturowei
działalności na tzecz mniejszościnarodowych i etnicznych
oraz 1ęzykaregionalnego
ochrony i promocii zdrowia;
działalnościna rzecz osób niepełnosprawnych
promocj i zatrudnieni a i aktywizacj i zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrozonych zwolnieniem
zptacy;
działalnoścna rzecz równych praw kobiet i męzczyzn
działalnoścnatzecz osób w wieku emervtalnvm
działalnościwspomagającej rczw ój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości
działalnościwspomagającej rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjnoŚci oraz rozpowszechnianie
i wdrażanienowych rczwiryafitechnicznych w praktyce
gospodarczej
działalnościwspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności
lokalnych;
nauki, szkolnictw a wyŻszego,edukacji, oświaty
i wychowania

)

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

zgodnie z art.4 ust. I

Zaznaczyó
znakiem X

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
))

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

wYpoczYnku dzięci i rriodzieŻy
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodoweso
wspierania i upowszechniania kultury fizy cznel;
ekologii i ochrony zwietząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
turvstyki i kraioznawstwa
porządku i bezpieczeństwa publicznego
obronnoŚci państwa i działalnościSił Zbrojnych
Rzeczypospolitei Polskiei
upowszechniania i ochrony wolnościi praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, atakŻe działan
wspomagaiących rozwói demokracii
ratownictwa i ochronv ludności:
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbroinych i woien w kraiu i za granicą
upowszechniania i ochronY praw konsumentów;
działalności na rzęcz integracji europejskiej oraz
rozwii ania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
promoci i i organizacii wolontariatu
pomocy Polonii i Polakom za gtanicą
działalności na rzecz kombatantów i o sób represi onowanych
promocii Rzeczypospolitei Pol skiei za granicą
i na rzecz rodziny, macierzyństwa, todzicielstwa,
działalnośc
upowszechniania i ochronv praw dziecka
ptzęciwdziaŁaniauza|eŻnieniomipatologiomspołecznYm
działalnościnatzeczorganizacjipozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresieokreślonymw pkt I-32.

Potwierdzam prawdziwośćvtyiej wskazanych danych i zgodnie zustawąz dnia29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002t.Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.)
vtytazamzgodęnaprzetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
rea|izacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

data i czyke|nypodpiskandydata na członka Komisji
Zgłaszamww. kandydata na członkaKomisji Konkursowej Gminy Wiśniewjako
reprezentanta naszej oryanizacji/podmiotu

podpisy osób upoważnionychdo reprezentacji
orsanizacii/oodmiotu

