Zarządzenie nr 1 54I20'l 1
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty,

o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych
powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach
otwartych konkursów ofert.
na podstawie ań. 15 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. |J. z2010 r. Nr 234, poz' 1536 z poŻn. zm')
orazRozdziału X Załącznika do uchwały nr Xllll71l2O11 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
29 listopada 2o11 r' W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami' o ktorych mowa w ań' 3 ust. 3 ustawy z
dnia24 kwietnia 2OO3 r' o działalnoŚci pozytku publicznego io wolontariacie na roR2012,zarządza
się co następuje:

ustala się zasady naboru osob wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o ktorych mowa W ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'
o działainościpozytku publicznego i o wolontariacie, do udziału W pracach komisji
konkursowych powoływanych do opiniowania ofeń na realizację zadan publicznych
w ramach otwańych konkursÓw ofert'

$ 1.

wyniku przeprowadzonego naboru utworzona zostanie Baza kandydatow na
członkow komisji konkursowych, spośrod ktorych w skład kaŻdej komisji konkursowej

S 2. W

powołanych zostanie przynajmniej dwoch przedstawicieli'

określazałącznik nr
$ 4. lnform aĄe szczegółowe, dotyczące zasad naboru

s 5.

1.

Ustala się wzor kańy zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej wg

załącznika nr 2.

o rozpoczęciu naboru na kandydatow do komisji konkursowych opublikowana
zostanie w Biuletynie lnformacji Publicznej, stronie internetowej www.waqrowiec.eu oraz
$ 6. lnformacja

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wągrowcu'

$ 7" Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Promocji i Wspołpracy

Zagranicznej.

$ 8. Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podjęcia.

załącznik N

1

do zaządzenia 15412011
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 27 grudnia 201 1 r.

do komisji konkursowych osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty, o których mowa w ań" 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach
komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofeń na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofeń'
Zasady naboru

1.

Podmiotami uprawnionymi

do

zgłaszania kandydatow Są W szczegolności organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o ktorych mowa W art. 3 ust. 3 ustawy

z

dnia 24 kwietnia 2O03

r.

o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie,
2.

W wyniku przeprowadzonego naboru przewiduje się utworzenie Bazy kandydatow na członkÓw

z

ktorej Burmistrz lViasta będzie powoływał do danej Komisji
Konkursowej co najmniej dwie osoby, z wyłączeniem osob reprezentujących organizacje

komisji konkursowych.

pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i

za udział w posiedzeniu

komisji

.1ej

członkom nie przysługuje zwrot kosztow podrozy'
4.

Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz przez osoby upowaznione do reprezentacji
organizacji zgłaszającej naleŻy złoŻyc w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w terminie do
15

5.

stycznia każdego roku.

Komisje konkursowe powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Wągrowca, a osoby wchodzące
w jej skład zostaną o tym fakcie poinformowane.

załącznik nr2

do Zar ządzenia 1 5 4 l 20 1 1
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 27 grudnia 201 1 r.

WzoR KARTY zGŁoszENlA KANDYDATA NA czŁoNKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Nazwa podmiotu
dokonUiaceoo zqłoszenia:
lmię i nazwisko kandydata
na członka Komis'li:

Adres do korespondencji:
Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:
Kandydat reprezentuje następujące
organizacje pozarządowe/ podm joty
Wymienione W ań. 3 ust' 3 ustawy o
działaIności poŹytku publicznego
i o wolontariacie

r

)ropis,ząą!9a.ż'owaniaka.ndydata!a.:qł|o!kaKomisjiKonkursowejw'dział

Nazwa organizacji/podmiotu

oraz funkcja

Zakres działalnoŚci statutowej

Nazwa organizacji/podmiotu

oraz funkcja

Zakres działalnościstatutowej organizacji

(podpisly osÓb upoważnionv.n oo

oświadczen ie kandydata

ieńi"..ni;;i ;"J;i;i;;9i..'.ią."gó r,".j17oł.l

;:

Ja nizej podpisany deklaruję chęc bezpłatnego udziału w Komisjach Konkursowych W celu opiniowania
ofeń złozonych W ramach otwartych konkursow ofeń na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej
Wągrowiec w roku 2012 i potwierdzam prawdziwoŚ c wyŻej wykazanych danych,
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U' z2OO2r''nr
101, poz.926 z poŻn' zm') wyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członkow Komisji Konkursowych.

(data i czytelny podpis kandydata)

