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Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na realizację zadań 

publicznych w 2022 r. 

 

Wójt Gminy Stare Pole uprzejmie informuje, iż z dniem  16 listopada 2021 roku został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w następujących  

sferach zadań publicznych: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

W związku z powyższym zaprasza się osoby reprezentujące organizacje pozarządowe do 

udziału  w pracach komisji konkursowej.  

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

W skład komisji wchodzi 1 osoba wylosowana z grona osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) nie reprezentuje organizacji  biorących udział w danym otwartym konkursie ofert oraz 

nie stosuje się do niej przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021r.  poz. 735 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika, 

b) akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach  

nieodpłatności. 

Zgłoszenie  kandydata należy złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Stare Pole do dnia  

1 grudnia 2021r. do godz. 1700. Zgłoszenie powinno być podpisane przez kandydata oraz 

osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej. Dodatkowo do zgłoszenia 

dołącza się podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Zgłoszenia, które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Zalewska tel. 55 271-35-33 wew. 47,  

e:mail:k.zalewska@starepole.pl 

 

 

 

 

Stare Pole, dnia 16.11.2021 r. 
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