
ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 

WÓJTA GMINY SAWIN 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
opiniującej oferty na realizację publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w roku 2016 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2015, poz. 1515), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zarządza się co 
następuje: 

§1 

1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
na realizację zadań publicznycli w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2016 r., reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

2. Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzony będzie w terminie 7 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Sawin. 

3. Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia w formie elektronicznej na e-mail: ug@sawin.pl 
lub w sekretariacie Urzędu Gminy. 

4. Z prac Komisji Konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane 
przez organizacje składające oferty w danym konkursie. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. 

Formularz zgłoszeniowy Icandydata na członl^a Komisji Konłtursowej opiniującej oferty 
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w roku 2016 

Wypełnia podmiot uprawniony, który wskazuje kandydatów 

1. Dane podmiotu zgłasza. ącego kandydatów: 
Nazwa podmiotu 

Forma prawna 

Nazwa rejestru, numer KRS i 
miejsce zarejestrowania 

Adres podmiotu 

Nr telefonu 

Adres e-mail 

2. Dane osobowe kant ydatów: 
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Telefon e-mail Funkcja w 

podmiocie 

3. Oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie: 

Kandydat 1 
Ja niżej podpisany(a) 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji 
Konkursowej. Jednocześnie oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są 
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

(miejscowość, data) (podpis) 



J 



Kandydat 2 
Ja niżej podpisany (a) 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji 
Konkursowej. Jednocześnie oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są 
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

(miejscowość, data) (podpis) 

4, Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu zakwalifikowania i pracy 
w Komisji Konkursowej, w tym przechowywania tych danych przez okres określony w 
instrukcji kancelaryjnej. Dane członków Komisji stanowią informację publiczną 
w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail, organizacja 
rekomendująca. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich 
poprawiania. Członkowie Komisji Konkursowej będą wskazywani w Zarządzeniu Wójta 
dot. Powołania składu Komisji Konkursowej. Za pracę w Komisji Konkursowej nie 
przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży. Osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Kandydat 1 

(miejscowość, data) (podpis) 

Kandydat 2 

(miejscowość, data) (podpis) 

5. Upoważnienie wydane kandydatom prze podmiot, który reprezentują do pracy w 
Komisji Konkursowej 

(pieczęć podmiotu) (miejscowość, data) 

(podpis osoby/osób uprawnionycii) 




