
ZAPROSZENIE 

DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 

OPINIUJĄCEJ OFERTY 

ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

 

na realizację zadań publicznych w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie 

narkomanii” 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację ww. zadań publicznych  

gminy Dzierżoniów w roku 2019 

Wójt Gminy Dzierżoniów zaprasza 

wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac                         

w komisji konkursowej, którzy w sposób bezstronny, kompetentny będą uczestniczyć                        

w opiniowaniu wniosków. 

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie nieskładających ofert w konkursie. 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie będzie 

przysługiwał zwrot kosztów. 

3. Komisja konkursowa pracować będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy 

Dzierżoniów. 

4. Opinie złożonych ofert wypracowane przez komisję konkursową posłużą jako 

narzędzie do podjęcia ostatecznej decyzji przez Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu załączonym do niniejszej informacji. Zgłoszenia 

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl.  

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 5 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00. 
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Zgłoszenie kandydata  

 

organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji 

konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie: „Przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 

i „Zwalczanie narkomanii” 

 

 
 
 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 
 

I Imię  i nazwisko kandydata do 

reprezentacji organizacji pozarządowej 

lub podmiotu wymienionego w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

II Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

III Adres e-mail 

 

 

 

 

IV Nazwa i siedziba reprezentowanej 

organizacji pozarządowej lub 

podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 

3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

 

 

 

 

 

V 
 

DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJI  KONKURSOWEJ  

 

 

 
…........................................................................... 

(czytelny podpis kandydata) 
 

VI  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu oraz pieczęć organizacji/podmiotu 

i data 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowości prac komisji konkursowej. 

2. Gmina Dzierżoniów informuje, że ww. zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres gminy Dzierżoniów spod adresu osoby, której zgoda dotyczy. 

3. Gmina Dzierżoniów informuje, że Klauzula informacyjna Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych dostępna jest pod adresem URL:  

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna.html 
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