
Karlino, dnia 4.12.2020 r. 
LM.524.2.2020.PF 

 
Zaproszenie 

Burmistrza Karlina 
do wskazania osób do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 roku 
 

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz 
Karlina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do 
wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karlino w 2021 r.  

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają 
łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;  
2) nie są wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;  
3) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności;  

4) zostały wskazane przez osoby reprezentujące organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art.3 ust.3 ustawy. 

 
W skład komisji konkursowej wejdą maksymalnie 2 osoby wskazane przez organizacje lub 
podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. W przypadku większej liczny kandydatów, 
wyłonienie osób do składu komisji nastąpi w drodze losowania. 

 
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu członkom komisji 
konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Regulamin pracy oraz skład komisji 
konkursowej szczegółowo określi Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie powołania 
komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy w 2021 roku. 
 
Kandydatury należy zgłaszać do dnia 30 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). 
 
Zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do zaproszenia można 
składać w następujący sposób: 

1) złożyć w urnie na dokumenty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu 
Jana Pawła II 6,  

2) przesłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Karlinie, 78-230 Karlino, Plac Jana 
Pawła II 6. 

                                                                                                        PODPISANO 

                                                                                                BURMISTRZ KARLINA 

                                                                                                   WALDEMAR MIŚKO 



załącznik 
do zaproszenia Burmistrza Karlina 

z dnia 4.12.2020 r. 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 KANDYDATA DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W 

OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2021 R. 
 

 
1. Imię i nazwisko kandydata:  
 
…………………………………………………………………………………………........................................................ 
 
2. Dane kontaktowe kandydata (tel., e-mail):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji/podmiotu zgłaszającej/ego kandydata oraz dane 
osoby do kontaktu:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
………………………………………………………………………………………….............................................……….. 
 
4. Jeśli kandydat jest członkiem organizacji pozarządowej, proszę podać nazwę organizacji i 
ewentualnie pełnioną funkcję w organizacji wraz z opisem działalności zgłaszanego 
kandydata:  
 
…………………………………………………………………………………………………............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………............................................. 

5. Oświadczenie kandydata do składu Komisji Konkursowej 

Oświadczam, że: 

 wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym, 
 jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych, 



 wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej. 

 

 

                                                                                                              

…………………………………………………                                                    ……………………………………………… 

                          (data) (czytelny podpis kandydata) 

 
 
 
 
6.  Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej. 
 
 
 
 
 
 ……...……………………………………               
(pieczęć organizacji/podmiotu)  

 
 
 

…………………………………………………………  
 
 
 
 

…………………………………………………………  
 

 
 
 

…………………………………………………………  
 

(czytelne podpisy oraz funkcje osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu 

 organizacji/podmiotu) 


