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                                                                                                                                      z dnia 28 stycznia 2016  r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie 
ofert na rok 2016 w zakresie:

1) kultury i sztuki,
2) kultury fizycznej,
3) turystyki,
4) bezpieczeństwa i porządku publicznego.

I. Informacje ogólne
Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub
podmiotów  wymienionych  w  art.  3.  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i  o wolontariacie  (t.j.  Dz.  U. z  2014 r.   poz.  1118 z późn.  zm.),  którzy spełniają  łącznie
następujące kryteria:
1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez

organizacje pozarządowe.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej:
1) Udział w posiedzeniach komisji.
2) Zapoznanie się z ofertami.
3) Zaopiniowanie  złożonych  ofert,  pod  względem  merytorycznym  z  uwzględnieniem

kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
4) Podpisanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać na formularzu
zgłoszeniowym  i  złożyć  w  Wydziale  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d (pok.205) w terminie do 17 lutego 2016 r.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
nabór na członka komisji konkursowej

w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

1) kultury i sztuki
2) kultury fizycznej
3) turystyki
4) bezpieczeństwa i porządku publicznego
* niepotrzebne skreślić

Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1. Imię i nazwisko 

2. Adres do korespondencji

3. Telefon kontaktowy, 
e-mail

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata
1. Nazwa organizacji/podmiotu

2. Adres siedziby
organizacji/podmiotu

Uzasadnienie kandydatury

Pieczęć organizacji/podmiotu Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
organizacji/podmiotu

Data wypełnienia formularza Podpis zgłaszanego kandydata


