Zarządzenie Nr

00 50.2

42.2013

\ilójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 lutego 2013 r.
w sPrawie: ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie
realizacji zadania Publicznego Gminy Dąbrowa Zie|onaw zakresie upowszechniania kultury
fwycznej i sportu w 2013 roku.

Na Podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z200I r. Nr 142, poz. I59I zpoźn. zm.), art.15 ust. 2 a, tust.2 d usta,i.1, z dnia24kwiętnia
2003 roku o działalnoŚci pożltku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. IJ. z 2010
r.
Nr 234, Poz. 7536 z PoŻn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Ziólona z dnia29 listopada
2012r, Nr XXV/I54l20I2 w sPrawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa
ZięIonazOrganizacjami Pozarządowymi w 2013 roku, Ńólt Gminy Dąbrowa Zielona
z a r z ą d z a, co następuje:

§1
Ogłasza nabór kandYdatów do komisji konkursowej oraz zaptaszaosoby reprezentujące
organizacje
Pozarządowe lub Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy'z dnia 24 kwietnia2003 r,
o dziaŁalnoŚci Pożl'tku Publicznego i o wolontariacie, do udziału w roku 2013 w pracach komisji
konkursowej celem opiniowania ofefi w w/w konkursie.

§2
1.

2,

z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty,
o którYch mowa W aft. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni-a 2003 r. o dziaŁalnościpozytku
Publicznego i o wolontariacie otM zainteresowanych udziałem w pracach komisji
konkursowYch w 2013 r. Wójt Gminy Dąbrowa Zięlona powoła 2 oŚoby do komisji
konkursowej, zwyłączęnięm osób reprezentujących organizaĘe pozarządoweiub podmioty
wYmienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udziałw otwaftym konkursie ofert.
W

wYniku naboru,

Udztał w Pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny t za udziŃw posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podroży.

§3
Termin zgŁaszania kandydatów na formularzu stanowiącym załącznlk do niniejszego zarządzenia
uPłYwa siódmego dnia od dnia zamieszczęnta zarządzenia na stronie internetowej Urzędu łiminy
Dąbrowa Zielona.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zalącznik do Zarządzenia Nr 0050.242.20l
Wójta Gminy Dąbrowa Zię|ona

z dnia27 lutego 20l3r.
w sprawie ogłoszenia naboru do

3

Komisji

konkursowej celem opiniowania ofeft na
wsparci e realizacj

i

zadania z zakr ęsu

kultury flzycznej i spońu w 2013 roku
w Gminie Dąbrowa Zielona

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

do oPiniowania ofert na wsparcie realizacjizadaniapublicznego Gminy Dąbrowa Zie|onaw
zakresie upowsz€chniania kultury flzycznej i sportu w 2013 roku.

Dane doĘczące kandydata na członka Komisji konk
Dane

o

rgan

izacji zgłaszaj ącej kandyd

Imię i nazwisko kandydata rru

"rłont

at-

u

t<o*i.ii,

ursowej

i

]

Data urodzenia (dd/m mlrrr-r ):

jTelefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy-

]

uzasadnienie wvboru

]

Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej doĘczącej konkursu w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia
29 sierPnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926 z
PÓŹnieiszYmi zmianami) i wyrażam zgodę na przetlvarzanie mioch danych osobowych dla
Potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji konkursowej w
otwartym konkursie ofert Gminy Dąbrowa Zielonaw 2013 r.

Miejscowość,data i czytelny podpis kandydata na członka Komisji

Zgłaszamy Ww kandydata, jako
Komisji konkursowej.
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