
Pierzchnica, 10 marca 2014r. 

 

 

Wójt Gminy Pierzchnica 

Zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej 

  

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych 

na realizację zadań publicznego w zakresie: 

1. Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym programem 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 w zakresie 
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wśród dzieci i 
młodzieży. 
 

2. Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 
 

 
działając, na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zapraszam 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, 

która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu. 

  

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej na formularzu stanowiącym 

załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w terminie do dnia 19 marca 2014 r. do Urzędu Gminy 

Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica.  

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje 

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

i o wolontariacie biorące udział w konkursie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod 

numerem telefonu: 41 3538046 wew. 26. 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej ds. oceny ofert organizacji 

pozarządowych na realizację zadania publicznego  

………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa zadania publicznego) 

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

 
Imię i nazwisko 
kandydata na członka komisji 

 

 

 
Nazwa podmiotu niepublicznego 
reprezentowanego przez kandydata 

 

 

 
Dane kontaktowe 

 

 
Doświadczenie kandydata  
w zakresie działania na rzecz 
podmiotów niepublicznych 

 

 

Miejscowość i data………………………………………….. 

 

      ………………………………………….. 
              Podpis osoby dokonującej zgłoszenia 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego 

konkursu ofert.      

               

        ………………………………… 

         Podpis kandydata  


