
 

 

Godziesze Wielkie, dnia 10 stycznia 2022 r. 
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej wnioski 

złożone w konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie 

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2022 r. 

ogłoszonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w dniu 10 stycznia 2022 r. 
 

Gmina Godziesze Wielkie zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane 

w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn,. zm.) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach Komisji 

Konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego 

kandydata na członka Komisji Konkursowej. 

W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które 

złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu projektów na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać łącznie następujące kryteria: 

1) reprezentować organizację pozarządową wymienioną w art. 3 ust. 2 albo podmiot wskazany w art. 3 

ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) posiadać dobra znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych, 

3) korzystać z pełni praw publicznych, 

4) przyjąć warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności. 

Zadaniem członka komisji będzie: 

1) opiniowanie wniosków realizacji zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych  

w treści ogłoszenia o konkursie, 

2) przygotowanie propozycji zlecenia organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego. 

Osoby powołane w skład Komisji Konkursowej zostaną o tym pisemnie poinformowane. 

Zgłoszenie do Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia, których występuje kandydat. 

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i przesłać na adres: 

Urząd Gminy Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10 

62-872 Godziesze Małe 

w terminie do 24 stycznia 2022 roku z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej w ramach otwartego 

konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku”. 

Gmina Godziesze Wielkie zastrzega, iż w przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów, wybór członka 

Komisji Konkursowej reprezentującego organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze losowania. 

 
        Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

            /-/ 

Józef Podłużny     



Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o naborze kandydatów do  

udziału w pracach Komisji Konkursowej 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

Deklaruję udział w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie projektów na realizację zadania 

własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze 

Wielkie w 2022 roku. 
 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA 

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji  

Nazwa, siedziba, adres, numer w KRS lub innym rejestrze 

organizacji pozarządowej / podmiotu wymienionego  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie zgłaszającego kandydata 

 

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ / PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST. 2 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICVZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 

Oświadczam, że: 

1) Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wyboru członków 

Komisji Konkursowej oraz wyłonienia podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie zadania. 

3) Zapoznałem/am się z trybem postępowania i zasadami działania Komisji Konkursowej ds. opiniowania wniosków  

w otwartym konkursie projektów organizowanym przez Gminę Godziesze Wielkie. 

4) Wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków 

w otwartym konkursie projektów organizowanym przez Gminę Godziesze Wielkie w 2022 roku. 

…………………………………………. 

miejscowość i data 

…………………………………………. 

czytelny podpis kandydata 

 
Zgłaszamy ww. kandydata do Komisji Konkursowej, która ma zostać powołana do oceny wniosków złożonych  

w otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2022 roku. 
 

Podpis i pieczęcie osób upoważnionych do 

reprezentowania organizacji pozarządowej / podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których 

występuje kandydat 

 

 


