zApc'ĄDzEI\IE Nr 88/2012
W jta Gminy ielazkim
z dnia 18 grudnia20l2 r.
w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowychdo prac w komisji konkursowej
oceniającejoferty złoŻone
w konkursiena wspieranierealizacji zadx publicznych w Ębie ustawyo
pozytkupublicznegoi o wolontariacie.
działa|ności
Na podstawieart. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pozytku
publicznegoi o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. |536 z p źn.z"n.) oraz uchwĄ
Nr XXDV|53|20|2 Rady Gminy Żelazklw zdnia 8 listopada2}I} r. w sprawieuchwaleniarocalego
programu wspÓĘracy gminy Że|azkÓw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymidziałalność
pozytku publiczrregona rok 2013 oraz w mtiryku z Zarządzeniemnr
87/2012wÓjta Gminy ŻelazkÓw z dnia 18.t2.20|2w sprawieogłoszeniaotwartegokonkursuofert
na realizację zada publicznych w 2013 roku .

$l
Przeprowadzić,nab6rosÓb reprezentującychorganizacje pozarządowelub podmioty wymienione w
art.3 ust.3 ustawyzdnia24 kwietnia}O03t. o działalności
pożytkupublicznegoi o wolontariaciedo
prac w komisji konkursowejna zasadachokreślonych
w załącmikunr 1 do niniejszegoZarządzenia.

$2
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Załącnknr I
do ZarządzeniaNr 88/2012
WÓjta Gminy Żetazklw
z dnia 18.12.2012
r.
Zasady naboru pnedstawicieli organizacji pozaządowych do prac w komisji konkursowej
oceniającej oferĘ z|ożone w konkursie na wspieranie realizacji zadarfl publicznych w trybie
ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie.

|.Zgloszenia kandydatÓw do komisji może dokonać organizacja pozaruądowaoraz podmioty
pozytkupublicmego i o wolontariacie.
wymienionew art.3 ust.3 ustawyo działa|ności
2. ZgłoszenianaleĘ składaćpisemniena formu|aranzgodnymz załącntikiemnr 2 w Sekretariacie
UrzęduGminy Zelazkowdo dnia 3 stycznia2Dl3r. do godziny 15.00.
3. PowołanaKomisja Konkursowadokonaocenyofertw zakresie kultury i sztuki
4. Podmiot dokonującyzgłoszeniado komisji konkursowej nie moze ubiegać się o dotacje ilw
zakresie.
5. CzłonkiemKomisji nie moŻebyć osoba,ktÓra:
a) jest osobą najbliiszą dla osoby reprezentującejoferenta(tn. małzonek,wstępny, rodzeilstwoo
powinowatyw tej samejlinii lub stopniu,osoba pozostającąw stosunkudo przysposobieniaoraz jej
małżonek,
osobapozostającawe wspÓlnym pożyciu),
lub podległości
z osobąreprezenfującą
oferentą
b) pozostajew stosunkunadrzędności
służbowej
c) pozostaje z osobą reprezentującąoferenta w innych relacjach mogących budzić podejrzenia
lub interesowność.
o stronniczość
6. Zgloszeniekandydatamusi być dokonaneptzezuprawnionedo tego stafutowoorganu.
7. SpośrÓdzgłosze , ktÓre wpłyną w terminie i zostaną prawidłowo wypełnionewÓjt Gminy
ŻelazkÓw wybieraosobydo pracy w komisji konkursowej.
8. Za pracę w komisji konkursowej nie prrysługujewynagrodzenieani dieta, praca w komisji
konkursowejma charakterspołeczny.

nś:

ZGŁosZEI\[IE

Załącniknt 2
do ZarządzeniaNr 88/2012
WÓjta Gminy Że|azk6w
r.
z dnia 18.12.2012

do prac w komisji konkursowej oceniającejoferĘ złożonew konkursie na wspieranie realizacji
pozytku publicznego i o wolontariacie.
zada pub|icznychw tr7bie ustawy o działa|ności
Nazwa Organizacjioraz formaprawna:

Adres siedzibypodmiotu:

Telefon oraz adrespocztyelektronicznej:

DAIYE KAI\DYDATA:
Imię i nazwisko:

Funkcja w organizacji ( np.: Prezes, Skarbnik, członek,wolontariusz ):

Telefon oraz adres poczty elektronicznej :

Oświadczam)iż spełniam poniższe kryteria:
l) nie pozostaję wobec oferentÓw biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faĘcznym, ktÓry mÓgłby budzić uzasadnione wąĘliwości, co do ich bezstronności,

Podpis kandydatlS .....................o...o...............o...o.......o...........................

oświadczamy, iż nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegał się o dotację w ramach niniejszego
konkursu

Podpisy otaz pieczęcie statutowego organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu:

