
Zarządzenie Nr 6/2016 
Wójta Gminy Smyków 
z dnia 4 lutego 2016r. 

w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację  zadań  

publicznych w roku 2016 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego 10 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 
w związku z uchwalą  Nr 66/XI/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 3 listopada 2015 r. 
w przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2016 

§ ł. 
Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert na realizację  w roku 2016 zadań  publicznych w zakresie 
określonym w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

*2. 
Określam wzór formularza zgłoszeniowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

3. 
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się  Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26-212 Smyków 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Smykowie 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu 

5- 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 6/2016 
Wójta Gminy Smyków 
z dnia 4 lutego 2016r. 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Smyków 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późfi. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwalą  Nr 66/XU2015 Rady Gminy 
Smyków z dnia 3 listopada 2015 r. w przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 
publicznego na rok 2016 

oglasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację  w 2016 roku zadań  
publicznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą  zgłaszać  organizarje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

2. W skład komisji konkursowej mogą  wchodzić  osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, które spełniają  następujące kryteria: 

nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział  w konkursie, 
nie pozostają  wobec oferentów biorących udział  w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić  uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział  w opiniowaniu ofert 
stosuje się  przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika — Dz. U z 2016 r. poz. 23), 
korzystają  z pełni praw publicznych, 
posiadają  doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego 
w sferze zadań  publicznych. 

3. Kandydatów należy zgłaszać  w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Smykowie, Smyków 91, 26-212 Smyków lub drogą  korespondencyjną  na adres: Urząd 
Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26-212 Smyków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, 
które wpłyną  po wyznaczonym terminie nie będą  rozpatrywane. 

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Smyków, powołuje 
do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru 
kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział  
w konkursie. 

5. Udział  w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 
Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można 
uzyskać  w Urzędzie Gminy w Smykowie — Sylwia Dulewicz insp. ds. oświ4y, 
kultury i sportu, tel. 41 373 91 81; 501 604 024 	lub w wersji elektroniczne 
na stronie www.smykow.pl  lub www.bip.smykow,p1 

srt  
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rózef śliz 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 6/2016 
Wójta Gminy Smyków 
z dnia 4 lutego 2016r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I. 	Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert na rok 2016: 	' 

 Imię  i nazwisko: 

 Telefon kontaktowy: 

 Adres: 

 Opis doświadczenia kandydata w zakresie 
prowadzenia działalności pożytku 
publicznego w sferze zadań  publicznych, 
(w szczególności w zakresie sporządzania 
ofert na realizację  zadań  publicznych): 

H. 	Dane dotyczące organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającego 
kandydata: 

 Nazwa organizacji/podmiotu: 

 Siedziba organizacji/podmiotu: 

 Nazwa i numer dokumentu 
potwierdzającego status prawny 
organizacji/podmiotu i umocowanie osób 
go reprezentujących: 

 Imię  i nazwisko osób upowaznionych 
do reprezentowania organizacji/podmiotu: 

 Zakres działalności statutowej 
organizacji/podmiotu: 



HI. 	Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowych: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
wyrażam zgodę  na kandydowanie na członka komisji konkursowych, 
korzystam z pełni praw publicznych, 
wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru 
oraz udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert na realizację  zadań  publicznych w roku 2016, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.), 
wyżej wymienione dane są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

(data i czytelny podpis kandydata) 

IV. 	Rekomendacja organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 
ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

Zgłaszamy ww. kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert 
złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację  zadań  publicznych w roku 2016 
w zakresie 

(data, miejscowość) 	 (pieczęć  organizacji/podmiotu oraz podpisy osób 
upoważnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu) 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

