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Formularz zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych                         oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie”


Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach określonych w Uchwale nr 127/2011 tj „Programie współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2012 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”:

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert. 

1. Tryb powoływania:
-  Komisje konkursowe będą powoływane zgodnie z obszarami wymienionymi 
w pkt. 5 zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. 
2. Zasady działania komisji konkursowych:
	Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
	Komisja powinna liczyć min. 3 członków.
	W pracach komisji nie może brać udziału osoba będąca członkiem podmiotu ubiegającego się o dotacje przeznaczone na wspieranie realizacji zadania publicznego w danym obszarze, w tym celu składa stosowne oświadczenie na pierwszym posiedzeniu komisji.
	Posiedzenia prowadzone są przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego komisji.

Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący  lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
Terminy następnych posiedzeń ustala Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji podczas posiedzenia.
Na swym posiedzeniu, Komisja Konkursowa opiniuje oferty, a następnie przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta.
Regulamin opiniowania ofert konkursowych przyjęty jest zarządzeniem i stanowi załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
	Podczas posiedzeń komisji sporządzane są protokoły.
Protokoły z posiedzeń Komisji, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w merytorycznych Wydziałach/Referatach.

Podpis:


………………………………………….


DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

2. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, reprezentowanego przez kandydata


3. Adres do korespondencji:


4. Telefon kontaktowy:

5. E-mail kontaktowy:

6.Krótki opis doświadczenia kandydata w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 





7.Krótki opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w komisjach konkursowych, gantodwczych - opiniujących wnioski:


Potwierdzam prawdziwości podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem……………………………
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 110 poz. 926 
z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych                         do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert.

Podpis kandydata na członka komisji:


Data i miejscowość 


Podpis i pieczęcie osoby upoważnionej 
do reprezentowania organizacji/podmiotu, 
z ramienia których występuje kandydat



