
 

 

 

           

           Urząd Gminy Mysłakowice 

 

58-533  Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel.756439960 ; fax 756439999  
e-mail: sekretariat@myslakowice.pl; www.myslakowice.pl 

 

RGK.524.01.2021.DTW            Mysłakowice, 17.11.2020 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,  

z późn. zm.) ogłasza nabór do składu Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 

roku pt.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną. Możliwość 

zgłaszania swoich kandydatów do opiniowania złożonych ofert mają organizacje 

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

publicznego i o wolontariacie. 

W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakresem zadań 

publicznych, których konkurs dotyczy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu 

zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem członka komisji konkursowej, które stanowią 

załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 26 listopada 2020 roku bezpośrednio 

w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ri@myslakowice.pl 

 

 

       Wójt Gminy Mysłakowice  

 
   /-/ Michał Orman   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna dokumentu.  

Dokument w oryginale podpisany przez Wójta Gminy Mysłakowice.

http://www.myslakowice.pl/


 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Nabór członków do składu Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pt.: 

Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną 

 

Imię i nazwisko 

 

Nazwa organizacji lub 

podmiotu reprezentowanego 

 

Adres organizacji lub podmiotu 

reprezentowanego 

 

Tel. kontaktowy 

 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data        Podpis 

 

 

 

 



            

  Mysłakowice, …………………………..  

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Imię (imiona)....................................................................................................... 

 

Nazwisko…........................................................................................................ 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, 

że: 

1) jestem (nie jestem) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów 

ubiegających się o dotację, 

2) jestem (nie jestem) członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych 

organów podmiotów ubiegających się o dotację, 

3) jestem (nie jestem) członkiem podmiotów ubiegających się o dotację, 

4) nie pozostaję z żadnym wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, 

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

W razie zmiany jakiejkolwiek z informacji podanej w moim oświadczeniu, 

zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia. 

Nowe oświadczenie zostanie złożone przeze mnie w terminie najpóźniej 3 dni 

od dnia zajścia zmiany. 

Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Komisji 

Konkursowej. 

 

Mysłakowice, dnia ……………………………       

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

            (podpis ) 


