Zarządzenie Nr ORo. 0050. 35.2014
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 stycznia 2014 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2014
roku zadania publicznego w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów
pieśni chóralnych, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania
lokalnych tradycji śpiewaczych”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2013r., poz. 594 z późn. Zm.) art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXII/330/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi
w roku 2014”.
zarządzam, co następuje
§1
Ogłaszam nabór osób wskazanych przez organizacje pozarz ądowe lub podmioty o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie
kultury w Mieście Piekary Śląskie pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pie śni chóralnych,
jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji
śpiewaczych”.
§2
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
biorących udział w konkursie;
3. nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym i faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności;
4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.)
§3
Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowi ącym załącznik do niniejszego
zarządzenia, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszego Zarz ądzenia (decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta Piekary Śląskie, potwierdzona pieczątką wpływu).
§4
Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodp łatny – członkom Komisji Konkursowej nie
przysługuje zwrot kosztów podróży.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Funduszy
Europejskich.

§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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