
Nowy Duninów, dn. 04 lutego 2016 r. 

OGŁOSZENIE 

o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia 

sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2016. 

 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118) Wójt 

Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy do delegowania swoich członków w skład 

komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 

roku 2016, z wyłączeniem członków organizacji pozarządowych i podmiotów 

biorących udział w tym konkursie. 

 

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych: 
W skład ww. komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. 

ustawy lub osoby wskazane przez te organizacje, którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na 

terenie gminy Nowy Duninów w roku 2016. 

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do ich bezstronności, 

4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach 

nieodpłatności. 

Zadania komisji konkursowej: 

 

Według Uchwały nr 76/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 

2015 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 



Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej  upływa 

z dniem 25 lutego 2016 r. 

   
Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez 

osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w 

kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1 (I piętro, pok. 11) lub  

przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. 

Osiedlowa 1; 09-505 Nowy Duninów lub pocztą elektroniczną na adres: 

ug@nowyduninow.info.pl w temacie wiadomości wpisując: „Zgłoszenie do 

komisji konkursowej”. 

 

    

Wójt Gminy Nowy Duninów 

/-/ Mirosław Krysiak 

mailto:ug@nowyduninow.info.pl

