
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 295/2020 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 21.05.2020 r. 

 
OGŁOSZENIE 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz § 14 załącznika 
do uchwały nr XII/83/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

 
Zarząd Powiatu w Gryfinie 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie 
ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 
 

KRYTERIA OGÓLNE 
1. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:  

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; 
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); 
3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego 

dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze 
zm.); 

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zgłoszenia swojej 
kandydatury na członka komisji konkursowej zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rw 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r.) 

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony 
przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata; 

6) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały 
w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz 
któregokolwiek wnioskodawcy. 

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg poniższego wzoru: 
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