ZARZ'ĄDZENIE Nr 11/2014
Wójta Gminy Że|azków
z dnia 11.lutego2014 roku
w sprawie:naboru przedstawicieli organizacji poz-aruądowych
do prac w komisji konkursowej
oceniającejoferĘ złoŻone
w konkursiena wspieranierealizacji zadańpublicznychw Ębie ustawyo
pozytkupublicmegoi o wolontariacie.
dziatalności
Na podstawieart. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pozytku
publicmego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 20|0 r. Nr 234, poz. |536 z późn.zm.) oraz uchwĄ
Nr XLVV240/13 Rady Gminy Że|azków z dnia29 listopada2013 r, w sprawieuchwaleniarocmego
programu współpracy gminy Że|azków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnośópożytku publicznego na rok 20|3 oraz w nlliązku z Zarządzeniemnr
5/2013wójta Gminy Że|azków z dnia2I sĘcmia 20|4 w sprawieogłoszeniaotwartegokonkursu
ofertna realizację zadańpublicznych w 2014 roku .
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Przeprowadzićnabór osób reprezentującychorganizacjepozarządowelub podmiotywymienione w
art. 3 ust.3 ustawyz dnia24 kwietnia2003r. o działalności
pożytkupublicznegoi o wolontańaciedo
prac w komisji konkursowejna zasadachokreślonych
w załącmikunr 1 do niniejszegoZarządzenia.

$2
Zarządzenie
wchodziw Ęcie z dniempodpisania.

Załączniknr 1
Nr I| lf0l4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Że|azkow
zdnia ll lutesof0l4 r.
Zasady naboru przedstawicieli organizacji pozanądowych do prac w komisji konkursowej
oceniającej oferĘ złożonew konkursie na wspieranie rea|izacji zadań publicznych w ttybie
poĘtku pub|icznegoi o wolontariacie.
ustawyo działalności
I.Z$oszenia kandydatów do komisji moze dokonaó organizacja pozarządowaoraz podmioty
pożytkupublicmego i o wolontariacie.
wymienionew art.3 ust.3 ustawyo działalności
2' Zgłoszeniana|eĘ składaópisemniena formularzuzgodnymz załącmikiemnr 2 w Sekretariacie
UrzęduGminy Żelazkówdo dnia 19 lutego20|4 r. do godziny15.00.
3' PowołanaKomisja Konkursowadokonaocenyofertw zakresie kultury i sztuki
4. Podmiot dokonujący zgłoszeniado komisji konkursowej nie możeubiegaó się o dotacje ilw
zakresie.
5. CzłonkiemKomisji nie możebyó osoba,która:
oferenta(tm. maŁzonek,wstępny,rodzeństwo,
a) jest osobą najbliiszą dla osoby reprezentującej
powinowaĘ w tej samejlinii lub stopniu,osobapozostającąw stosunkudo przysposobieniaoraz jej
małzonek,osobapozostającawe wspólnympożyciu),
z osobąreprezentującą
oferenta,
b) pozostajew stosunkunadrzędności
lub podległości
służbowej
c) pozostaje z osobą reprezentującąoferenta w innych relacjach mogących budzió podejrzenia
o stronniczośó
lub interesownośó.
6' Zgloszeniekandydatamusi byó dokonaneprzezupravJnionydo tegostatutowoorgan.
7. Spośród zgłoszeń,które wpĘną w terminie i zostaną prawidłowowypetnione Wójt Gminy
Że|azków wybieraosobydo pracy w komisji konkursowej.
8.Za pracęw komisji konkursowejnie przysługujewynagrodzenieani dieta, praca w komisji
konkursowejma charakterspołeczny.
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ZGŁoszENIE

Załączniknt 2
Nr ||l20I4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Że|azków
z dnia1I lutegof0l4 r.

do prac w komisji konkursowej oceniającej oferĘ złożonew konkursie na wspieranie realizacji
zadań publicznych w trybie ustawy o działa|nościpożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa Organizacji oraz forma prawna:

Adres siedzibypodmiotu:

Telefon oraz adres poctry elektronicznej:

DAIIE KANDYDATA:
Imięi nazwisko:

Funkcjaw organizacji ( np.:Prezes,Skarbnik,członek,wolontariusz):

Telefon oraz adres pocżryelektronicznej:

oświadczam, iż spełniam poniższe kryteria:
1) nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faĘcznym, który mógłby budzió uzasadnione wąĘliwości, co do ich bezstronności,

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

Podpisy oraz pieczęciestatutowegoorganu uprawnionegodo reprezentacjipodmiotu:
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