
Ogłoszenie o naborze kandydatów  

wskazanych do składu komisji konkursowej  

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(  t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.)   

 

 

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

publicznego i wolontariacie (  t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.) Burmistrz Miasta                     

i Gminy Wleń zwraca się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3  ww. ustawy o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do pracy                                          

w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert  

na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań gminy w zakresie wspierania                    

i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2019 r.   

 Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać 

łącznie następujące kryteria: 

1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

2. Nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

biorących udział w konkursie. 

3. Nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks 

postępowania administracyjnego ( t. j. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). 

4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  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/. 

 

 Kandydatury należy zgłaszać na załączonym formularzu, w sekretariacie Urzędu 

Miasta i Gminy Wleń, w terminie do dnia 8 lutego  2019 r.  

 

 Udział w posiedzeniach komisji jest bezpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji 

konkursowej nie przysługuje  zwrot kosztów podróży.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wleń, dnia 24 stycznia 2019 r. 


