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Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych  

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej  

 

 

Burmistrz Drzewicy działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. 

poz. 857) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. 

ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2022”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Drzewicy 

z dnia 29 kwietnia 2022 roku. 

 

Do zadań Komisji należy zaopiniowanie złożonych ofert oraz przedstawienie Burmistrzowi Drzewicy propozycji 

wyboru spośród złożonych ofert jednej lub więcej oferty. 

 

Kandydaci na członków Komisji powinni: 

1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorący udziału w danym konkursie, 

2) nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w danym konkursie w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, 

3) korzystać z pełni praw publicznych, 

4) przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności. 

 

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik 

do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 13 maja 2021 roku na adres Urzędu Miejskiego w Drzewicy,  

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, na nr fax: 48 375 66 41 lub na e-mail: ugm@drzewica.pl.  

 

 

Zastępca Burmistrza Drzewicy 

 

Dominik Niemirski 

 



Strona 2 z 2 

 
 

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY 
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie 

tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka 

www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica 
 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania 

danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: www.bip.drzewica.pl.  

 

Załącznik Nr 1 

do Ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

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

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 
 
 

Imię i nazwisko 
 
 
 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej  
zgłaszającej osobę do udziału w pracach  
komisji 

 
 
 

Doświadczenie osoby zgłaszanej,                          
w zakresie udziału w pracach w komisjach  
konkursowych 

 
 
 
 

 
Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie.  
 
 
 
 
 

……………………………………………………………                                                                                                                              
Podpis osoby upoważnionej                                                  

do reprezentowania organizacji pozarządowej 

…..………………………………………………… 
Podpis osoby zgłaszanej 

 
 


