
POWOŁANIE KOMISJI OCENIAJĄCEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BROCHÓW NA ROK 2017 

 
Art. 15 pkt. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie zobowiązuje Gminę Brochów do powołania Komisji Oceniającej w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów na rok 2017 
 

Jednocześnie zgodnie z art. 15 pkt. 2d wchodzą osoby reprezentujące organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Kandydaci do 
Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brochów 
na rok 2017: 
 
 
-          posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych; 
 
-          ściśle współpracują z organami administracji publicznej; 
 
-          nie biorą udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Brochów na rok 2017. 
 
 

W związku z powyższym do 24 kwietnia 2017 r., do godziny 10.00 można zgłaszać 
kandydatury przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji. Zgłoszenia 
przyjmowane będą drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 
Brochów lub drogą elektroniczną na adres 
 
e-mail: gmina@brochów 
 
W zgłoszeniu należy podać: 
 
-          imię i nazwisko kandydata, 
-          organizację, którą kandydat reprezentuje oraz jej adres, 
-          nr telefonu wnioskodawcy i kandydata (do weryfikacji zgłoszenia). 
 

Na podstawie art. 15. pkt 2d ustawy Komisja Oceniająca w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, gdy: 
 

- żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Oceniającej, 
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Oceniającej, 
- wszystkie powołane w skład Komisji Oceniającej osoby podlegają wyłączeniu na 

podstawie art. 15. pkt 2d lub art. 15 pkt 2f ustawy. 



 
 
 
Pieczęć organizacji wnioskującej 

 
 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej 
 

Dane osobowe kandydata: 
 
Imię i nazwisko osoby 
wskazywanej do udziału  
w pracach komisji 
konkursowej 

 

Nazwa organizacji 
pozarządowej wskazującej 
osobę 
 

 

Tel. kontaktowy osoby 
wskazanej  

E-mail osoby wskazanej  

 
Oświadczenie 

 
Ja niżej podpisany(a)........................................................................................................................ 
legitymujący(a) się dowodem osobistym nr …................................................................................ 
wydanym przez ................................................................................................................................ 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę osób wskazanych przez organizację 
pozarządową do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych  i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1182), w związku z kandydowaniem na listę przedstawicieli organizacji 
pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty  
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.  
 
...........................................                                                    ..................................................... 
 (miejscowość, data)  (podpis kandydata) 
 
 
….....................................     ….................................................... 
     (miejscowość, data)     (podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych  
              do reprezentowania organizacji  
                          pozarządowej) 


