
 
IR.524.18.2022 

      Warka, dn. 21.10.2022r.  
 

 
Ogłoszenie 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny 
ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie  

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
pn. : „Remont hangaru przeznaczonego na sprzęt do sportu kajakowego” 

 
 

     Urząd Miejski w Warce na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.        
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327) zaprasza 
do zgłaszania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do 
oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Warka w roku 2022 w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- kajakarstwo. 
 
     Celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są 
zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej. 
     Kandydat na członka komisji konkursowej nie może zostać wskazany przez 
organizację/podmiot biorący udział w ogłoszonym konkursie. Udział w pracach komisji jest 
nieodpłatny i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Konkursowej 
wprowadzonym Zarządzeniem Nr IR.0050.4.2017 Burmistrza Warki z dnia 12 stycznia 
2017r. z późn. zm. (Regulamin dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
Organizacje Pozarządowe). 
 
     Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia: 
- w formie pisemnej: przesłać drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Warce,                      
Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 
- mailem: um@warka.pl 
do dnia: 04.11.2022r. 

 
     Spośród zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej wybranych 
zostanie dwóch przedstawicieli. Wybrani członkowie zostaną poinformowani o tym fakcie 
telefonicznie najpóźniej do dnia 10.11.2022r.  
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji                   
i Remontów, Bernadeta Adamczyk – tel. (048) 665 12 68. 
 
 
 
 
 
 



IR.524.18.2022                                                         Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowej do oceny ofert na                   
realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie  
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej: 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………… 

Data urodzenia : ……………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………… 

E-mail kontaktowy: …………………………………………………. 

 
Kandydat wskazany przez następującą organizację pozarządową / podmiot wymieniony              
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, pn. „ Remont hangaru przeznaczonego na sprzęt dla sportu kajakowego”, 
ogłoszonym przez Burmistrza Warki w dniu 21.10.2022r. 
 
Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych  i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.               
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru członków komisji konkursowej w otwartym 
konkursie ofert. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem Komisji Konkursowej” wprowadzonej 
Zarządzeniem Nr IR.0050.5.2017 Burmistrza Warki z dnia 12 stycznia 2017r. 
 

Data i czytelny podpis kandydata na 
członka Komisji: 

 

 
Wskazujemy w/w kandydata na członka komisji konkursowej: 

 
Pieczęć organizacji / podmiotu 

 

Podpisy członków Zarządu/ 
osób upoważnionych do 
reprezentacji organizacji/ 
podmiotu na zewnątrz: 

 

 
 
 
 
 

 


