SG. 526.3.2020

Trzebiechów, 9 stycznia 2020r.

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału
w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2020r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez wspieranie i upowszechnianie

kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia poprzez działania polegające na
organizowaniu imprez sportowych, meczów, treningów i innych zajęć mających na celu
tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju kultury fizycznej i przeciwdziałaniu
zjawiskom wykluczenia społecznego oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dziedzinach sportu.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata) należy złożyć osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2
lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 10 00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
3. Za udział w posiedzeniu komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów
podróży.
4. Do zadań komisji należy ocena oraz opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego
konkursu na realizację zadania publicznego.
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO PRACY W KOMISJACH KONKURSOWYCH
Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:
a) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) korzystają z pełni praw obywatelskich oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
c) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
d) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
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