
\V6JT GMINY BUDZISZEWICE
ul. J. Ch. PASKA66

97-212 BUDZISZEWICE
tel. 44710-24-36

tel . / fax44 710-23-89

Budziszewice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

OGLOS7JENIE

WOJTA GMINY BUDZISZEWICE

w sprawie zglaszania kandydatow do Komisji Konkursowej powolywanej
w celu opiniowania ofert skladanych w raniach otwartego konkursu ofert

na realizacje w 2019 r. zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszcdmiania kultury fizycznej i sportu
na tcrenie Gminv Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jcgo doflnansowanie

Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacj^ ww. zadania publicznego zamieszczone zostalo
w dniu 9 kwietnia 2019 roku:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Budziszewice /zakladka: ogloszenia i informacje/,
- na stronie internetowej Gminy Budziszewice /zakladka: ogloszenia/,
- na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy w Budziszewicach.

1. Organizacje pozarzajiowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 6887 mogc\c kandydatow do Komisji Konkursowej powotywanej w celu opiniowania ofert skladanych

w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje^ ww. zadania publicznego.

2.W sklad komisji nie mogq wchodzic osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorqce udzial w konkursie.

3.Kandydatow nalezy zglaszac w formie pisemnej /wzor stanowi zala^cznik do niniejszego
ogloszenia / do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 /decyduje data wplywu do urz^du/.

4. Miejsce zglaszania kandydatow:

Urza^d Gminy w Budziszewicach, parter - pok. nr 2, ul. J. Ch. Paska 66J.97-212 Budziszewice

OJT

mgrinzl Marian Holak



ZGLOSZENIE KANDYDA TA DO KOMIS.II KONKURSOWEJ

Nazwa organizacji, adres /pieczejc organizacji /podmiotu/

Rekomenduje/emy Pana/Panicj.

na czlonka Komisj i Konkursowcj powolywanej \u opiniowania ofcrt skladanych \ ramach
otwartego konkursu ofert na realizacje^ \ 2019 r. zadania publicznego w zakresie vvspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na lerenie Gminy Budziszewice wraz z Lldzieleniem
dotacji na jego dofmansowanie

Uzasadnienie rekomendacj i :

Dane konlaktowe do Kandvchita:

lei

/miejscowosc, data/ /czytelny podpis Kandydata/

(data, piecza^tka imienna lub czytelny podpis osoby upoxvaznionej do reprezentowania organizacj i

pozarzc\dovvej/podmiolu, z ran i ien ia ktorego wystepuje kandydat )


