ZARZĄDZENIE NR 9/2014
BURMISTRZA SĘDZISZOWA
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych
Na podstawie art. 15, ust. 2, pkt 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawia się ogłosić nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych.
§ 2. Zadaniem członków komisji jest ocena pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
§ 3. Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 29 stycznia 2015 roku do godziny 10:00
w siedzibie tutejszego urzędu, poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków komisji ds. oceny ofert
z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia członka komisji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Służby Zdrowia
i Spraw Społeczno Obywatelskich.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Id: 7ECA85C8-D44E-4F87-8625-57D4289F556C. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2015
Burmistrza Sędziszowa
z 22 stycznia 2014 roku

Pieczątka nagłówkowa organizacji

................................................, dn. ................................ r.

Zgłoszenie członka do prac w Komisjach Konkursowych

Odpowiadając na Ogłoszenie Burmistrza Sędziszowa z dnia ................................ 2015 roku w sprawie
naboru członków do prac w Komisjach Konkursowych opiniującej złożone oferty w otwartych
konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą
....................................................................................................................................................................
Zgłaszam
Panią/Pana .............................................................. – ...............................................................................
(funkcja pełniona w organizacji)

zamieszkałą ...............................................................................................................................................
tel. ................................................................

Uzasadnienie wyboru przedstawiciela:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że ...................................................................................................................
(nazwa organizacji)

zgłaszająca Panią/Pana ............................................................................................... do prac w Komisji
Konkursowej nie bierze udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadań.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm)”

Wyrażam zgodę na prace w komisji
.........................................................
podpis osoby delegowanej
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.........................................................
podpis osoby reprezentującej
organizację
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