
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej 

oceniających oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań  

publicznych w roku 2021 

Wójt Gminy Rybno zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688 ze zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie 
ofert   w zakresie : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i Kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego. 

Kryteria do spełnienia  przez kandydata, zgłoszonego do udziału w pracach komisji konkursowej, 
wskazanego przez organizację pozarządową: 

1. Jest obywatelem  RP i korzysta z pełni praw publicznych;  
2. Nie reprezentuje organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.2     i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), które biorą udział w konkursie; 

3. Posiada  doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego ora  w  zakresie 
działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych      w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. 
U. z 2020r. poz.1057 ze zm.);  

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
5. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez 

samego kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa ogłoszenie 
o konkursie. 

Zakres zadań komisji określa Program współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – Uchwała Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno         
z dnia 26 listopada  2020.  

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego 
ogłoszenia. Termin zgłaszania kandydatów upływa  12  marca  2021 r.    o godz. 9:00. Wypełniony 
formularz zgłoszeniowy należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, pok. nr 11, ul. Długa 20  

Wyboru kandydatów do składu  komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy. W przypadku większej 
liczby chętnych osób do składu komisji, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie brane będą 
pod uwagę cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. 

W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione         
w art. 3 ust. 3 z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie, komisja 
konkursowa zostanie powołana z pośród pracowników urzędu 

Udział w pracach  komisji konkursowej jest nieodpłatny i  za udział w posiedzeniach komisji jej 
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Członkowie komisji nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie     w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności.  

Osoby powołane do składu  komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie 
lub w formie elektronicznej. 

 



Załącznik do ogłoszenia o naborze na członków Komisji konkursowej 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez 
Wójta Gminy Rybno do opiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w 
2021 roku. 

 

 

Informacje o kandydacie  

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej: 

2. Adres kontaktowy kandydata: 

ul. Telefon/fax: 

Kod pocztowy: Miejscowość: Adres e-mail: 

3. Opis doświadczenia kandydata na członka komisji w zakresie działalności organizacji/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

1. Nazwa organizacji/podmiotu:  

2. Funkcja:  

4. Kandydat zgłasza udział w pracach komisji konkursowych w sferach zadań publicznych (zgodnie z art. 4 ust. 
1 ustawy). Proszę zaznaczyć : 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

Uzasadnienie: 

  

Oświadczenie Kandydata na członka Komisji konkursowej 

Oświadczam, że: 

1) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych,  
2) Nie będę reprezentował organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie,  
3) Biorąc udział w komisji konkursowej nie będę pozostawał wobec wnioskodawców biorących 

udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,  

4) Posiadam doświadczenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      
i o wolontariacie; 

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 



danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,  rok 2016 nr 119 poz. 1 z późn. zm.). 

6) Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 

7) Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie          
w komisji konkursowej 
 
 
Podpis kandydata na członka komisji:  

 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach  
komisji konkursowej. 

Zgłaszamy ww. kandydata jako reprezentację naszej organizacji/podmiotu na członka komisji 
konkursowej w Gminie Rybnie  
 
 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu: 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

                                                                                                                         Wójt     

            

                                                                                                            /-/ mgr Damian Jaworski 

 

 

 

 

 

 

 


