
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2020 
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej celem opiniowania ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu w 2020 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 a, i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Dąbrowa 
Zielona z dnia 29 listopada 2019r. Nr XV/97/2019 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Dąbrowa Zielona z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje 
pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w roku 2020 w pracach komisji konkursowej celem 
opiniowania ofert w w/w konkursie. 

§ 2. 1. W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, 
 o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2020r. Wójt Gminy 
Dąbrowa Zielona powoła 2 osoby do komisji konkursowej, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w otwartym konkursie ofert. 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom 
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

§ 3. Termin zgłaszania kandydatów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia 
upływa siódmego dnia od dnia zamieszczenia zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa 
Zielona, tj. dnia 04 marca 2020 roku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Maria Włodarczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.14.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej  
Dane organizacji zgłaszającej kandydata  
Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:  
Data urodzenia (dd/mm/rrrr ):  
Telefon kontaktowy:  
E-mail kontaktowy:  
Uzasadnienie wyboru  

Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej dotyczącej konkursu w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 20 roku. 

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków 
Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Gminy Dąbrowa Zielona w 2020 r. 

                                                                ......................................................................................... 

Miejscowość, data i czytelny podpis kandydata na członka Komisji 

Zgłaszamy W/w kandydata, jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu na członka Komisji 
konkursowej. 

 ....................................................................................... 

(pieczęć organizacji i podpisy upoważnionych do reprezentacji 

organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata)
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