
Zarządzenie Nr 114 /2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 02 lutego 2016 r. 

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji 
Konkursowej, oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 
organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu na terenie Gminy Pilica w roku 2016 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) 
w wykonaniu uchwały Nr XIII/85/2015 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016"zmienionej uchwałą 
Nr XVIII/ 123/2016 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 stycznia 2016r. 

zarządzam: 

§1 

1. W związku z ogłoszeniem w dniu 02.02.2016 r. otwartego konkursu ofert na organizację 
działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Pilica w roku 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Pilica ogłasza nabór dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej, oceniającej 
złożone w konkursie oferty. 

2. Oferty zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy i Gminy w Pilicy 
pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
www.pilica.bip.iur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy. 

§2 

1. Zgłoszenia kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej może dokonać organizacja 
pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową w obszarze kultury 
fizycznej. 

2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy. 
3. Podmiot dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się 

o dotację w tym obszarze. 

§3 

1. Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia mogą 
zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji 
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Konkursowej. 
2. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

Zarządzenia w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 
42-436 Pilica. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną w terminie zostaną zweryfikowane przez pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. 

4. Prawidłowe zgłoszenia zostaną zarekomendowane i przekazane Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pilica. 

5. Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Pilica powoła członków 
Komisji Konkursowej. 

§4 

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny. 

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R A P C Ą P R A W N Y 

ewska 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 114 /2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 02.02.2016 r. 

ZGŁOSZENIE 

do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty na organizację działań 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Pilica w roku 2016 

DANE ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA: 

Nazwa organizacji: 

Forma prawna organizacji: 

Adres siedziby: 

Tel.: 

DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

Imię i Nazwisko Adres: 

Tel.: 

UZASADNIENIE WYBORU KANDYDATA: 



V 

ZGODA KANDYDATA NA WPISANIE NA LISTĘ: 

Ja niżej podpisana(y) 
wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Konkursowej, oceniającej 
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pilica 
w roku 2016. 

ZGODA KANDYDATA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Jan niżej podpisany(a) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym na członka Komisji Konkursowej, oceniającej ofert złożone 
w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pilica w roku 2016, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI: 

Oświadczamy, iż nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegać się o dotację 
w ramach otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pilica 
w roku 2016. 

miejscowość, data czytelny podpis kandydata 

miejscowość, data czytelny podpis kandydata 

miejscowość, data czytelny podpis kandydata 

podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu 


