
 

OGŁOSZENIE O NABORZE  

przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej 

oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze 

zmianami), Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór przedstawiciela organizacji 

pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 roku w 

trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  

 

Zasady naboru: 

 

1. Zgłoszenie kandydata do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz 

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

i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

2. Zgłoszenia należy dostarczyć pisemnie na załączonym formularzu w terminie do dnia 

23.12.2022 r. do godz. 1200 (pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim  

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, osobiście w Biurze Obsługi Klienta w 

Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim lub elektronicznie na adres e-mail: 

promocja@stronie.pl).  

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia nie może ubiegać się o dotację w ramach ogłoszonego 

konkursu ofert. 

4. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu danej organizacji. 

5. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 r.  

o godz. 900 w pok. 17, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. 

6. Regulamin pracy komisji konkursowej określa Zarządzenie nr 207/19 Burmistrza 

Stronia Śląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 

do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2023 r. 

w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1327 ze zmianami) 

 

Nazwa organizacji oraz forma prawna: 

 

 

 

 

Adres siedziby podmiotu: 

 

 

 

 

Telefon oraz adres poczty elektronicznej: 

 

 

 

 

DANE KANDYDATA: 

 

Imię i nazwisko:  

 

 

Funkcja pełniona w organizacji (np.: prezes, skarbnik, członek, wolontariusz): 

 

 

 

 

 

Telefon oraz adres poczty elektronicznej: 

 

 

 

 

Oświadczamy, iż nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegał się o dotację z budżetu Gminy 

Stronie Śląskie w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 

obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji  w 2023 r.  

 

 

Podpis kandydata     Podpisy oraz pieczęcie statutowego 

       organu uprawnionego do   

       reprezentowania podmiotu 

 

 

 

...........................................                             ......................................................................... 

 

 

 


