OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATOW NA CZŁONKOW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO
KONKIJRSU OFERT W ZAKRESIE:
-

wspieranie i upowszechnianie kultury flzycznej i sportu w 20żżr.

I. Informacje ogólne:

podstawie ar1.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietniaż}}3 r. o działalnoŚci pozy'tku
pubiicznego i o wolontariacie (t.1. Dz.IJ. z ż020 poz. 7057, z póź,n. znr.) Burmistrz
Miasta Darłowa zaprasza otganizacje pozarządowę oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzińalności pozy'tku publicznego i o
wolontariacie do zgŁaszania kandydatów na członków kornisji konkursowei, która
zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwaftego
konkursu ofert w zakresie:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Ż022 r.

1. Na

2, lJdział w

pracaclr komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot

kosztów podrózy,

II. Wymagania:
W pracach komisji konkursowej l11ogą brac udział osoby, które spełniająłącznierrastępujące
kryteria:
. zosta)y wskazane przęz organizacje pozarządowe lub podmioty wyrnienione w ar1. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozy,tku publicznego i o
wolontariacie z luyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w
konkursie,
o nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunktt
prawnym lub faktycznym, który mogłby budzió uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Komisja konkursowa możę składac się z co najmniej dwóch wskazanych

2.

przez

organizacje pozarządowe, z wyjątkiem sytuacji w ktorej zgłosi się tylko jedna osoba,
bądz nikt nie wyrazi chęci udziału w pracach komisji.
Burmistrz Miasta Darłowo spośród przedstawiorrych kandydattrr wyłorri osoby na
członków komisji konkursowei w skład, której wchodzą równiez przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Darłowie.

IY. Zadania Komisji Konkursowej:

ZadaniaKomisji Konkursowej zostały szczegołowo określonę w § X Programu WsPÓłpracY
Miasta Darłowa z organizacjam: pozarządowymi oraz podmiotami, o których n'Iowa w art. 3
ust, 3 ustawy z dnta24 kwietnia2003 r. o działa\Lrościpożytku publicznego i o wolontariacie
na 2022 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIVl371l2021 Rady Miejskiej w
Darłowie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyięcia,,Programu współpracy Miasta
Darłowo z organizacjami pozarządowyrni oraz podmiotarni wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietniażO03 r. o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
rok2Oż2" (Dz,lJrz. Woj. Zachodniopomorskiego zż021 r. poz.5846).

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej
w Urzędzie Miejskim w Darłowie, pokój nr 24.

-

dnia 2lutego 20żżr,o godzinie 10.00

v. składanie dokumentów:

1.

2,

Zgłoszenta należy dokonać pisemnie do dnia2l sĘcznia 2022 r. za pośrednictwem
poczty na adres: Urząd Miasta w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9,76-150 Darłowo, lub
na adres email o ss@darl owo, pl, r. epper- zalew ska@darlowo.pl
ZgŁoszenie należy złożyc na załączonynr formularzu.
:

1

Z up.13tlrplistlza
,,,,.,,,,,,,,ll,s;;:L

FORM

U

LARZ ZGŁOSZEN lA KAN DYDATA NA CZŁON KA KOM|SJ
KONKURSOWEJ

l

opiniującej oferty ńożone w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Miasta Darłowo w zakresie:
-- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Dane doĘczące kandydata na członka Komisji Konkursowej
Imię i nazwisko kandydata

Adręs do korespondencj i

Danę kontaktowe

Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Korrkursowej

w celu zaopiniowania ofert
złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego
Miasta Darłowo w zakresie:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu w 2022

r.

Oświadczam, iz nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mogłby budzió uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności.
Potwierdzam prawdziwośćwyzej wskazanyclr danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowyclr (tj. Dz. U. z2019 t. poz. 1781), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru członków Kornisj i Konkursowej.

Data i czytelny podpis kandydata na
członka Kollrisj i KoltkuI,sowe.j

Zgłaszamy w/w kandydata do prac w ramach Komisji Konkursowej, jako reprezentanta
naszej

or

ganizacjtlp o dm i otu

:

Pieozęć organizacji/podntiotu i podpisy
ostib Llpowżllitlnyr;h do reprezelltac.ji tlrganizatji

