O G Ł O S Z E N I E
z dnia 2 marca 2018 r.
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 ) do pracy
komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert złożonych
do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr A.O.0050.6.2018 Wójta Gminy
Roźwienica z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018
roku.
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 w/w ustawy zgłaszają kandydaturę do pracy w komisji
konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Formularz

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica
(pokój nr 2) w terminie do dnia 8 marca 2018 roku (do godz. 15.00).

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział
w konkursie.
4. Członkowie komisji wypełniają oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na

uczestnictwo w pracach Komisji ds. opiniowania ofert w określonym zakresie
tematycznym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz
oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów
biorących udział w konkursie zgodnie z załącznikiem nr 3, które jest składane
na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej.
5. Formularze załączników można pobrać ze strony internetowej Gminy
Roźwienica lub otrzymać w Urzędzie Gminy Roźwienica (pokój nr 21)
w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia z dnia 2.03.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej powołanej
przez Wójta Gminy Roźwienica do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych
Informacje o kandydacie
1.Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej:

2.Data urodzenia (dd/mm/rrrr):
3.Adres kontaktowy kandydata:
Miejscowość, nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:

Telefon/fax:
Miejscowość:

Adres e-mail:

4. Opis doświadczenia kandydata na członka komisji w zakresie działalności
organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:
(Kandydat musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności na
rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy tu wpisać datę rozpoczęcia w/w
działalności i krótki opis).

5.Kandydat zgłasza udział w pracach komisji konkursowej w sferach zadań publicznych
(zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy). Proszę zaznaczyć właściwy(e) punkt(y) wstawiając „x”:
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tm rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji
Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3
ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32
Oświadczam że:
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz.922 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.
Podpis kandydata na członka komisji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji
pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej.
Zgłaszamy w/w kandydata na członka komisji konkursowej.
Podpis i pieczęcie członków Zarządu
organizacji/podmiotu:

Podpis i pieczęcie członków Zarządu
organizacji/podmiotu:

Podpis i pieczęcie członków Zarządu
organizacji/podmiotu:

Załącznik Nr 2
do Ogłoszenia z dnia 2.03.2018 r.

Imię i nazwisko
…........................................................

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds.
opiniowania ofert złożonych w związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy
Roźwienica otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr A.O.0050.6.2017 z dnia
14 lutego 2018 roku.

….......................................................
(podpis)

Załącznik Nr 3
do Ogłoszenia z dnia 2 marca 2018 r.

Imię i nazwisko
….................................................................

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI
Ja, niżej podpisany, Członek Komisji Konkursowej, powołanej
na podstawie Zarządzenia Nr….... Wójta Gminy Roźwienica z dnia
…........................w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
ogłoszonym przez Wójta Gminy Roźwienica Zarządzeniem Nr …....
z dnia …..........................................o ś w i a d c z a m, że w przypadku
stwierdzenia istnienia powiązań z podmiotem składającym ofertę mogących
wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności zgłoszę ten fakt
Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
Ponadto oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu określonemu
w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

…........................................................
(podpis członka komisji)

