Zarządzenie

Nr

ORo.0050.. ~.h
....2019

Prezydentll Miasta Piekary Śląskie
z dnia :U ::.i.:(.i.:?~'!.'J.'.!L
2019 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty,
o których mowa wart. 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 wsparcie
realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej pn. "Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym
stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących działalność na terenie Miasta
Piekary Śląskie"
Na podstawie art 30 ust 1, art 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(t j Oz U z 2018 r poz 994 z późn zm), art 4 ust 1 pkt 17, art 5 ust 4 pkt 2, art 11 ust 2 I art 13
ustawy z dnia 24 kwietrua 2003 r o dzrałalnośct pozytku publicznego I o wolontariacie (t j Oz U
z 2018 r poz 450 z późn zm) oraz § 16 "Programu Współpracy Miasta Prekary Śląskie
z Organizacjami Pozarządowyrm w roku 2019" stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVI/664/18 Rady
Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2018 r

zarządzam, co następuje:
§1
OgłOSIĆ nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwretrua 2003 r o działalnośct pozytku publicznego I o wolontariacie do Komrsjt
Konkursowej do spraw oceny ofert na wsparcie reahzaqt zadania publicznego w zakresie wspierania
I upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta Piekary Śląskie pn "Prowadzenie szkolenia
I udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń
I klubów sportowych prowadzących
działatność na terenie Miasta Piekary Śląskie"

§2
1)

2)
3)

KandydaCI zgłoszeni do udziału w pracach Korrnsjt Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria
nie reprezentują orqaruzacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietrna 2003 r o działalności pozytku publicznego I o wolontariacie, biorących udział
w konkursie,
nie pozostają wobec Wnioskodawców, biorących udział w konkursie. w takim stosunku prawnym
I faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliWOŚCI,co do Ich bezstronności,
wyrazarą chęć udziału w KomiSJI Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie
ofert

§3
Kandydatów mozna zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym Załącztuk nr 1 do
niniejszego zarządzenia, w terminie 7 dni od dnia wejścia w zycre niniejszego Zarządzenia (decyduje
data wpływu do Urzędu Miasta Piekary Śląskie, potwierdzona pieczęcią wpływu)

§4
Udztał w posiedzemach KomiSJI Konkursowej jest rueodpłatny - członkom
przysługUje zwrot kosztów podrózy

KomiSJI Konkursowej

nie

§5
1
2

Wykonanie
zarządzenia
powierza
Się Pełnomocmkowt
ds
Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowym I
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza Się II Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
§7
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania

Opracowała

A WOjtachnlo

'.I'

OPINIUJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
=ORMALNDr;'R AWNY~

tev=
I

/

Załącznik nr 1 dr~,Zarządzenla
Nr ORo 0050 -: G;
2019

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia ,1'] ,~, ',), j'J
2019 roku
l~

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Dane dotyczące kandydata na członka KorrnsnKank ursowej
Imię I nazwisko kandydata na członka Korrnsj
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Kandydat jest przedstawicrelern następujących
orqaruzacj pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art 3 ust 3 ustawy
o dzrałalności pożytku publicznego
I o wolontanacre"
Deklaruję chęć udziału w Korrusj Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
wsparcie reahzacj zadania publicznego w zakresie wspierania I upowszechniania kultury fizycznej na terenie
Miasta Piekary Śląskie pn "Prowadzenie szkolenia I udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń
I klubów sportowych prowadzących dzrałalność na terenie Miasta Prękary Śląskie"

Data I czytelny podpis
Kandydata na członka Korrusp
Potwierdzam przyjęcie do wracorności, IZ
1) administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu jest Prezydent Miasta
Piekary Śląskie z stedztbą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Prękary Śląskie,
2) maje dane będą przetwarzane na potrzeby reahzacj procesu wyboru członków Kormsj Konkursowej w otwartym
konkursie ofert oraz na potrzeby prowadzenia przez nich prac w ramach przedmiotowej Korrusj,
3) podanie danych osobowych jest niezbędne do reahzacj ww celów I wynika z art 15 Ustawy z iime 24 kwletnta
2003 r o dZIałalnoścI pozytku publicznego I wolontanacle oraz § 15-26 Uchwały nr L VI/664/1 B Rady MIasta PIekary
ŚląskIe z dnta 26 wrześnta 201 B r w spreva« przyjęcIa "Programu współpracy MIasta PIekary ŚląskIe

z orqemzsctem: pozarządowymI w roku 2019" ,
4) mam prawo do dostępu do treści SWOichdanych I Ich poprawiania

Pieczęć orqaruzacjrpodrruotu"

Podpisy członków Zarządu/ osób upowazruonych
do reprezentacj orqarnzacu/ podmiotu na zewnątrz
Zgłoszenie na załączonym formularzu nalezy złozyć w kopercie z dopiskiem Zgłoszente do KomISJI Konkursowej
do spraw oceny ofert na wspsrcie reettzeq: zadanta publicznego w zskresie wsoieretne I upowszecnmeme kultury
fizycznej na terenie MIasta Piekary ŚląskIe pn .Prowedzeme szkolenta I uoue! we współzawodmctwle sportowym
stowarzyszeń I klubów sportowych prowadzących dZiałalność na terenie MIasta PIekary Śląskie" w Kancelarii

Ogólnej Urzędu Miasta Prękary Śląskie, ul Bytomska 84
*mepotrzebne skreślić
Piekary Śląskie, arue

