
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach 
komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w 2012 r. 
 
I. Informacje ogólne:   

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które mają siedzibę na terenie 
Gminy Przywidz lub działają na rzecz jej mieszkańców. Wybór nastąpi na podstawie kwalifikacji 
kandydatów w danym obszarze merytorycznym. 

Udział w komisjach jest bezpłatny. Osoba zainteresowana może wskazać dowolną liczbę obszarów,  
w których chciałaby brać udział. 

Zgłoszenie należy składać na stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia formularzu, który jest 
dostępny w formie elektronicznej na stronie www.urzad.przywidz.pl oraz sekretariacie Urzędu Gminy 
Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

Kandydatury należy zgłaszać do 5 stycznia  2012r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz,  
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

Spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie kwalifikacji i doświadczenia zostanie dokonany wybór 
członków Komisji Konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzach zgłoszeniowych 
zadań publicznych, w których kandydat gotów jest opiniować oferty. 

II. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisj ach konkursowych:   

W skład Komisji Konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 
spełniają łącznie następujące kryteria:  

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;  
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;  
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;  
4) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.  

 III. Uwagi ko ńcowe:   

1.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.  
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub 
dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowych. 
3. Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Elwart – tel. 58 6825 991. 


