ZARZĄDZENIE NR 13/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, której celem
będzie zaopiniowanie ofert składanych w 2020 roku do otwartego konkursu na realizację
zadań publicznych Gminy Kluczewsko zleconych do realizacji w drodze konkursów
ogłaszanych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.1.Członkami Komisji Konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków
Komisji Konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Organizacje mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.
2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym
załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji (podpisane przez
kandydata) należy składać (osobiście lub listownie) w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter
Urzędu Gminy w Kluczewsku) przy ul. Spółdzielczej 12 (liczy się data wpływu) lub przesłać
pocztą na adres Urzędu Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko (liczy
się data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do
Komisji Konkursowej" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2019 roku do
godziny 14:00.
3. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu
składu Komisji.
4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2020r., poz
256).
§ 3. Wszelkich informacji udzielane są w
tel. 44/781-45-21.II piętro pokój nr 33 tel. 44/781 48 54
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Pałka

Kluczewsko,

