ZARZĄDZENIE NR 2.2022
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE
z dnia 5 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Kulesze Kościelne w zakresie
wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku § 13 Uchwały Nr XXIV/139/2021 Rady
Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2022 rok, zarządzam, co
następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
na realizację zadań publicznych Gminy Kulesze Kościelne w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
2. Kandydat na członka komisji konkursowej powinien spełniać niżej wymienione
kryteria :
a) być wskazanym przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział
w konkursie,
b) mieć doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań
publicznych,
c) posiadać wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych
w ogłoszeniu konkursowym.
§ 2. 1. Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć
na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w
Kuleszach Kościelnych – pokój Nr 10, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne lub przesłać
pocztą na wskazany wyżej adres (liczy się data wpływu do urzędu).
2. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie
kandydata do udziału w komisji konkursowej – sport”.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2.2022 r.
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 5 stycznia 2022 roku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1.

Imię i nazwisko

2.

Telefon kontaktowy

3.

Kandydat wskazany jest przez
następującą organizację pozarządową /
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

4.

Krótki opis doświadczenia kandydata
w zakresie sporządzania ofert
o przyznanie dotacji

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kulesze Kościelne w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022 roku.
Potwierdzam prawidłowość podanych wyżej danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru na członka
komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)

...............................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)

Zgłaszamy w/w kandydata do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej jako osobę
wskazaną przez naszą organizację/podmiot.
………………………………………………………..
(Pieczęc organizacji/podmiotu i podpisyosób upoważnionych
do reprezentacji organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata)

