
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI 

KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

 

Wójt Gminy Moszczenica zaprasza organizacje pozarządowe lub 

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

publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm./ 

do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, 

która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy 

Moszczenica w trybie w/w ustawy w 2022 r. w zakresie: 

▪ pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 

wspieranie rodziny; 

▪ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział  

w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych  

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

i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie 

złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu). 

 

Zgłoszenia można: 

- wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Moszczenica, 38-321 

Moszczenica, ul. Samorządowa 4, lub składać osobiście w pok. nr 13, 

tel. 18 3541300 w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku (liczy się 

data wpływu do urzędu). 

 

 

Moszczenica, dnia 9 grudnia 2021 r. 

 

 
Wójt Gminy Moszczenica 

(-) Jerzy Wałęga 



 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI 

ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

Imię i Nazwisko kandydata na członka 

komisji 

 

 

Telefon kontaktowy  

 

Nazwa organizacji/ podmiotu oraz 

KRS 

 
 

Funkcja  

 

 
Deklaruję chęć udziału w pracach komisji dotyczących otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w 2022 r. 
 
Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu wyboru członków komisji konkursowej. 

 
 

Podpis kandydata na członka komisji: 

 
 

 

 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w pracach komisji konkursowej – Uchwała Nr XXVII/245/21  Rady Gminy Moszczenica  

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
 

Zgłaszamy w/w kandydata jako reprezentację naszej organizacji/podmiotu na 
członka komisji konkursowej 

 
 
 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/ podmiotu: 

 

 

 

 
 

 


