
BURMiSTRZ KRoŚNIEwtc
ul. Poznańska 5

99-340 Krośniewice, wo1 łódzkie

ZARZĄDZF-NIE NR 16/2016
BURMISTRZA KROSNIEWIC

z drua l marca 20l6 r,

w sprawie ogłaszania naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej ofeĘ zlożone w ramach
otwańego konkursu ofeń na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania

kultury frzycznei

Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z rlnta8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20I5 r. poz. 1515 i 1890) oraz
art. 15 ust. 2d ustawy z dńa 24 kwietnia 20t3 r. o działatności poĄńku publicznego i o wolontariacie (Dz, U, z 2016 t, poz.

239) zarządzam, co nastęuje:

§ 1. l. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej ofeĄ w otwartym konkursie ofert na

realizację zadń publicznych Gminy Krośniewice w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej,

2. Treść ogłoszenia określa załącarik do niniejszęgo z.arz.&zęńa,

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa § l ust, 1, publikuje się poprzez jego z.amieszczęnię:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krośniewice,

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach,

3) na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach www,krosniewice.pl.

§ 3. Zarządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Zńącmk do Zarz$zeńa Nt l 6/ 201 6

Burmisfuza krośniewic

z dnia l marca2016r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na cdonków Komisji Konkursowej opinĘącej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania

kultury frzycznei

Burmistrz Krośnięwic ogłasza nóór kandydatów na cźonków Komisji Konkursowej, opiniująpej oferĘ ńożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zaĄah pubhcmych Gminy Krośniewice w 2016 r. z zal<ręsu wspierania
i upowszechniania kultrrry fizycmej,

I. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogązglaszać organizacje pozarzElowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności poĄrlku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2016 r. poz. 239),
z zastzeżęniem wskazania tylko jednego kandydata.

II. Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji Konkwsowej muszą sp ehliń łączeńe następujące kryteria:

l) nie reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorących udział
w konkursie;

2) być obywatelami RP i korzystać w pehi z praw publicznych;

3) nie podlegaó wyłączeniu okręślonęmu w art. 24 ustawy z dnia 14 czsrwca 1960 r. - Kodeks Postęowania
Administracyjnego (Dz, U. z 2016 r. poz, 23);

a) wyraziĆ zgodę na przetwarzańe swoich danych osobowych zgodnie z u§tawa z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z2015 r. poz.2135 zp6źn- zroit,).

III. Ifundydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym zaĘcmtk do niniejszego Ogłoszenia
w tęrminie do dnia 21 marca 2016 r, w Sekrętariacie Urzędu Miejskiego w Krośnięwicach, 99-340 Krośnięwice, ul.
Poznńska 5 w godzinach pracy Urzędu tj, od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30 lub za pośrednictwom poczty
elektronicznej gmina@krosniewice.pl, Za tprm:ul. złożeńa ofeĘ uaraje sĘ datę wpĘwu zgłoszenia do urzędu.

IV. W skład Komisji konkursowej zostanie powołany jeden kandydat z$oszsny ptznz organizacje pozarządowe lń podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, spehiający kryteria ołreślone w punkcie IL W przypadku zgłoszeńa
większej liczby kandydatów wybór kandydata, który zostanie powołany w skład Komisji Konkursowej, nasĘli w drodze
losowania. Wyboru kandydata do Komisji dokona Burmistrz Krośniewic, O wynikach naboru lvybrany kandydat zostanie
powiadomiony telefoniczrrie.

V. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie m,in.:

1) ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert w ramach otwartego konkwsu ofert na realizację zadrh publicznych
z zakresu wspierania i upowszecbniania kulhuy ftzycznej;

2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofixtami;

3) przedstawienie wybranych ofęrt Burmistzowi Krośniewic.

Udział w pracy Komisji Konkursowej jest nieodpłatny oraz nie przysfuguje z tego Ęrtufu zwrot kosztów podrózy.

VI. Komisja Konkursowa ma prawo dzińń bez przedstawicieli organizacji pozarądowych lub podmiotów wyrnienionych
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy:

l) żadna organizacja nie wska:że kandydata;

2) wskazane osoby nie wezmąudziału w pracach Komisji;

3) powołana osoba podlega wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy.

VII. Ostatęczny skład Komisji Konkursowej powołany zostanie w drodze zaruądzeńaBurmisFza Krośniewic.
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ZŃączllkdo ogłoszenia o naborze do prac Komisji Konkursowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

kandydata rra członka Komisji Konkursowej opinĘącej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na rea|izację

zadańpublicznych w 2016 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej

Oświadczam, ze:

l. Wyrażam zgodę na zgłoszente mojej osoby do Komisji Konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na

realizację zadanla publicznego z zal<resu wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej.

2. Nie reprezentuję organizacjt pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art, 3 ust. 3 ww, ustawy z dtia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. z 2016 r. poz.239). biorących udział

w konkursie.

3. Jestęm obywatelen RP i korzystam w pełni z praw publicznych.

4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art, 24 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

5. Wyrazam zgodę na gromadzenie i prze&varzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1991 r.

o ochrorrie danych osobowych (Dz. I], z 2015 r. poz. 2135 z póht. zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich

tlanych osobowych jest Burmistrz Krośniewic, ul. Pozrańska 5, 99-340 Krośniewice. Dane podaję dobrowolnie oraz mam

światlomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

Pieczątki organizacji/podńiotu i czlelny podpis osoby
upowaznionei do reprezentowania organizaciiipodmiotl

Miejscowość, data

DANE DOTYCZĄCE KANDYDĄTA NA CZŁO}IIG KOMISII
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji,
tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji
Dozarzadow eiloodmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu (proszę
podać pełnąnazwę orżv numer KRS lub właściwego
reiestru. ewidęnci i potwierdzaiący status prawny)

Opis doświadczęńi umiejętności kandydata, które będą
orzvdatne w Dracach komisii konkursowęi
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Załącznik do ogłoszenia o naborze do prac Komisji Konkursowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

kandydata na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożonę w ramach otwartęgo konkursu ofert na realizację zadań
publicmych w 2016 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania ku|tury ftzycznej

Oświadczam, że:

1.Wyrażam zgodę na zgloszenie mojej osoby do Komisji Konkursowej oceniającej oferty organizacjipozarządovlychna
realizacjęzadania publiczrego zzakesu wspierania i upowszechniania kultury flzycmej.

2. Nie reprezentuję organizacjipozanądowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dniaZ4 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z2016 r. poz.239). biorących udziałw konkursie.

3. Jestem obywatelem RP i korzystam w peŁri zpraw publiczrych.

4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

5. Wyrżam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomoś ci, iż admnistratorem moich
danych osobowych jest Burmisfiz Krośniewic, ul. Pomńska 5, 99-340 Krośniewice. Dane podaję dobrowolnie oraz mam
świadomość przysługującego mi prawa doĘpu do moich danych orazichpoprawiania.

Podpis kandydata

Pieczątki organizacjllpodmiofu i czytelny podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania organizacj i/podmiotu

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko karrdydata

Dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji, tól.
kontaktowy, e-mail)

Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/podmiocie

Nazwa organizacji pozarządow ejlpodmiotu (proszę podać
pehrąnazwę orźv numer KRS lub właściwego rejestru,
ewidencji potwierdzający status prawny)

Opis doświadczeń i umiejętrrości kandydata, które będą
przydatne w pracach komisji konkursowej

Miejscowość, data


