
ZARZĄDZENIE Nr 207/18 
WÓJTA GMINY ŁOMAZY             

 
z dnia 15 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w 2018 roku  

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) zarządza się co 

następuje: 

 

§ 1 

Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, opiniujących oferty złożone w trybie Otwartego Konkursu Ofert 

w roku 2017. 

§ 2 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3 

 Tworzy się bazę przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali zgłoszeni do udziału 

w pracach komisji konkursowej, zwana dalej bazą. 

§ 4 

1. Bazę przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzy się na rok kalendarzowy 2018 w 

formie listy osób. 

2. Lista osób zawiera: 

a) imię i nazwisko osoby zgłaszanej 

b) wskazanie organizacji, która zgłasza kandydata 

3. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łomazy. 

§ 5 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Grzegorzowi Kowalewskiemu, Inspektorowi w Urzędzie 

Gminy Łomazy 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 



Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 207/18 

Wójta Gminy Łomazy 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 

 

 

Ogłoszenie 

 

W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2018 w zakresie: 

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w 

dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie 

czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży 

2. Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, 

imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 

Wójt Gminy Łomazy na podst. art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) zaprasza do 

zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny 

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w 2018 roku. 

 

I. Zadania Komisji konkursowej:  

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego 

otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu 

ofert; 

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego; 

3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert; 

 

II. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny a za udział w posiedzeniach komisji jej 

członkom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży. 

III. W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia 

(załącznik nr 2 do zarządzenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Łomazach, ul. 

Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy 

w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 10:00 

Decyduje data dostarczenia zgłoszenia. 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Komisja konkursowa do opiniowania ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2018. 

 

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kowalewski, 83 341 70 69, e-mail przetargi@lomazy.pl 

 



  

 Pieczęć organizacji lub podmiotu        Załącznik nr 2 
Do Zarządzenia nr 207/18 

Wójta Gminy Łomazy 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 

 

 

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do 
oceny ofert w otwartym konkursie organizowanym przez Gminę Łomazy 

 
 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA  NA CZŁONKA KOMISJI 
 

1 Imiona i nazwisko kandydata  
 

 

2 Kontakt telefoniczny 
 

 

3 Adres e mail  

 

4 Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3  

 

5 Numer KRS lub innego 
rejestru 
 

 

  
DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH  

W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH ZADAŃ PUBLICZNYCH 
 OBSZAR  ZADAŃ PUBLICZNYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 

ustawy: 
zaznaczyć  

w kratce znakiem X 
 Upowszechnianie sportu masowego poprzez zwiększenie 

uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, 

troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, 

upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

 Upowszechnianie kultury i tradycji regionalnych, sztuki 

twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-

rekreacyjnych 

 

Oświadczam, że: 

1)  jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych, 

2) zapoznałem się z kryteriami udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w pracach komisji konkursowej do oceny ofert 

w otwartym konkursie organizowanym przez Gminę Łomazy 

3) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb wyboru do składu ww. komisji konkursowej.  

                                             ................................... 

                                               (czytelny podpis kandydata) 

 


