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Zatządzenie Nr 0050.1 1.20 14
Burmistrza Miasta i Gnriny Koniecpol
z dll.ia17.02.2014.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów do komisji koŃursowej celem opiniowania ofeń
na wsparcie łykonania zadania publicznego obejmującego zadarria w obszarze kultury
ftzycznej , sportu i rekreacj i i zwlęane z tym działania dotyczące profrlakĘki
przeciwalkoholowej realizowane poptzez szkolenie dzieci i młodzieżyw różnych
dyscyplinach sportu, upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez orgańzowanie zajęó,
zawodów oraz imprez sportowych i rekeacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad 1okalnlłn,
promowanie zdrowego stylu życia w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirurym
(tj. Dz. U. z 2013 t, poz.594 zpóź. zm.), art. 15 ust, 2a i ust. 2d ustawy z dnia24 kwietnia
ż003 r. o dzińalności poĄtku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010, lr 234, poz.l536
z poź. zm.) oraz uchwały Rady Miej skiej w Koniecpolu z dńa 29 listopada 20 l 2 roku w
sprawie przyj ęcia Wieloletniego Plogramu Współpracy Gminy Koniecp ol z orgańzacjarni
pozarządowymi oraz innlłni podmiotami prowadzącymi dzlałalnośópożytku publicznego na
lata2013-2074.
Zarządzam co następuj e :

§1

Ogłaszam nabór do komisji koŃursowej otaz zapraszam osoby reprezenfujące organizacje
pozaruądowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w 2014 roku w pracach
komisji konkursowej celem opiniowania ofeń złożonych w w/w konkursie.

1.

§2

W Ęniku naboru, z osób reprezentująpych organizacle poznządowe lub podmioty o
których mowa w ań, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kuńetnia 2003t. o działalnościpożl.tku
publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji
konkursowych w 2014 r, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol powoła 2 osoby do
komisji konkursowej, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacle pozatządowe
lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w danym
otwartym konkursie ofeń.

2. Udziń

w pracach komisji konkursowej jest nieodpł atny i za ttdział w posiedzeniu
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży,

§3

Termin zgłaszania kandydatów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zaruądzenia upĘwa siódmego dnia od zamieszczenia zatządzenia na stfonie intemetowej
Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącmik do Zuz@zenia nr 0050.1 1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dńa l7.02.2014 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowęj
celem opiniowania ofęń na wsparcie wykonania zadania publicznego
obejmującego zadania W obszaze kultury fizycmej sporfu i ręlqeacji
i zwiazanę ztyn działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej
realizowane poprzez: szkolenie dzieci i młodzię4 w różnych
dy§cyplinach §pońu, upow§zęchnianie sportu i rekeacji poprzez
oryanizowanie zajęć, zawodów olaz impręz sportowych
i rekeacyjnych o zasięgu lokalnlłn i ponad 1okalnym,
promowanie zdrcwęgo stylu życia w 2014 rcku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

do opiniowania ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego
obejmującego zadania w obszffze k:ultlury flzycznej, spońu i rekreacji

i lwiązane z Ęm dzińania dotyczące profilaktyki
przeciwalkoholowej realizowane poprzez: szkolenie dzieci i rriodzieĘ w różnych
dyscyplinach sportu, upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć,
zawodów oraz implez sportowych i rekeacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
promowanie zdrowego stylu życia w 2014 roku,

Dane doĘczące kandydata na członka komisii konkursowe
Dane organizacj i zgłaszającej kandydata:
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:
Data urodzenia (dd/mm/rm)

:

Telefon kontaktowy:

E-mail kontaktowy:
Uzasadnienie wyboru:

Deklaruję chęć udzialu w komisji konkursowej dotyczącej konkursu w zakresie
wsparcie wykonania zadania publicznego obejmującego zadania w obszarze kultury
fizycznei, sportu i rekreacji i związane z Ęm działania doĘczące profilaktyki
przeciwalkoho|owej w 2014 roku.
Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z
późniejsrymi zmianami) i wyrażam zgodę na przetwatzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce§u wyboru cz|onkórv komisji konkursowej w
otwartym konkursie ofeń Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w 2014r.

(Miejscowość, data i czytelny podpis kandydata na członka komisji)

Zgłaszam wlw kandydata, jako reprezentanta naszej organizacji/ podmiotu na człoŃa komisji
koŃursowej.
(pieczęć organizacji i podpisy upowaźnionych do r€pr€zentacji

or8anizacji/ podmiotu zgłaszającego kandydata)

