
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 

________________________________________________________________ 

 

Burmistrz Gminy Czempiń zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji 

Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w tym prace na cmentarzu ewangelickim            

w Czempiniu. 

 

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

publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Burmistrz 

Gminy Czempiń ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej  

w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w tym prace na cmentarzu ewangelickim w 

Czempiniu. 

 

I. Informacje ogólne 

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, 

spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

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

i o wolontariacie. 

2. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 

jednego kandydata. 

3. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru 

członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Gminy Czempiń 

w drodze zarządzenia. 

4. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

 

II. Wymagania stawiane kandydatom 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Czempiń, którzy nie 

reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert. 



III. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata podpisany przez zainteresowaną osobę oraz 

organizację prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście na 

adres:  

Urząd Gminy w Czempiniu  

ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń 

e-mail: oswiata.ug@czempin.pl  

w terminie od 31 października 2016 r. do dnia 17 listopada 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oswiata.ug@czempin.pl


Formularz zgłoszeniowy 

Nabór członków komisji konkursowej 

 

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI 

Nazwa i siedziba organizacji 

pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 

 

 

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

Imię i nazwisko kandydata do 

reprezentacji organizacji 

pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

Oświadczam, że:  

1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej przez Gminę 

Czempiń.  

 

………………………………………………….. 

(podpis kandydata na członka komisji) 

 

 

………............…………………………………... 

 

 

…………………..……………………………….. 

(podpisy reprezentantów organizacji pozarządowej 

  lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy) 


