
Zarządnnie I\r lVI %-/2UI8
Wójla Gmin)' Oodzcehiiw
z dnia ZI marca ZOl8 r"ku

••' 'pr.wic oglo"eni3 u.boru kand)'d'IÓW n. e,lun"" Komisji k"nkunowcj do opini" ••• ni. ofcrt na
r<.li,"ej~ Z;lda,; publiczllyeh w ,akr •• ie pomocy '1,,,I,,.,znej, "" lym "o"uley ...,d,in'"u i o,obom
••' lrudn. j 'puaeji ż)'eiu,,"cj oraz "')'r{," n)',,"anlc nan. I)'cll rodzin i ",,',b "raz ""'I'icrania

i ul'o ••.••ccllnianill kulllll')' fiącwcj

Na podstawi. arI. 15 uSl. 2a i 2d u'tawy z dnia 2~ k".ictnia 2003,." dzialalnoś-ci pOlylku
puhlicznego i o wolo",ariacie (lel<>;!jcd"olity Dz.U. z,20 I8r.. poz. ~50) "raz rozdziału VI ~ 7 u,t, J
zalącmika do uchwały nr XI.VII/%/2016 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017 T.w sprawie Programu
Współpracy Gminy Bod,ecoow z organi/acjami pozaml,low)'mi oraz z innymi podmiolami prowadząc)'m;
działalność pożylku publicznep.> na rok 20 l 7. ",,,z'ldla się. co ml>l~ruje:

.'Ogłasza ,ię nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej powołanej do "piniowani. ofert na
",alimcję ,adali publicznych w zakresie romocy sJX'łce7.nej, ••. lym pomocy r",ili"om i o,ob<.ml
•••• trudnej s)1uaeji życiowej ora7 wYT"wn)'wanie szans !yoh rodzin i o,ób oraz w,picrania
i upow,zec1l1liania kullury fLryeznej,

.'l. Członkicm Komisji konkursowej moi" by" prz.d,tawic;el organi,acj; pozarLlldowej lub podmiotu
wymi.nionego w arl. 3 uSI. 3 ww. ustaw)'. klóry ,pdnia łącznic na,tępujące krytcria:
a) IeprCl.emuje or£ani7.ację po/Ar/.ądową lub podmiol "y'mieniony w art. 3 u,t 3 ww. u,tawy. z
••••yłąo.cni.m osób reprczemując)'ch wnio,kodawo, biorąccgo udzial" otwartym kunkursie ofert;
bl nie row,laje wobec ""io,kodawc"w biorąc)'ch udLial w konku",ic w sto,unku prawn)'m luh
fakt)'e1J1)'m. budzącym CV..1Sadnionewątpliwo.ci. co do jego b\:/5tronnoś-ci;
~. Ud,;a! w pracach Komisji konkursowej je,! n;oodplatny.
3. ZadJnia Komisji konh"owej,
a) occna fonualna i mcrytotyczna ofcrt na re.lizację zadania z uwzględnienicm kIyleriów okrcślonyeh
w lreś-ciogloSl.cnia otwartcgo konkursu ofert:
b} proponu ••••.anio pIZ)jęcia lub odrzucenia danej ofcrty na r.alizację zadania puhlic7.nego;
ej proportnwani. podlialu ,mdk6w finanso ••••y.eh na podslawie oceny ofer1~
d) TCkomcndo••••"n;e 7.aopiniowan~'chof.rt Wójtowi Gminy lJodzccoow
4, Iglo"enia na C710nkaKomi.ji konkur",wej podpisan. pr7"z zainlcrC'owaną osobe "raz zgłam,j"'"l
m,;anizacją ('"zarządową luh podmiol wymieniony wart. 3 u.st,3 ww, u,tawy, n"leży prl.•sla.: n. a,i",.:
L1r,,,dGminy Bodzcchów, 27_4UQOsnowiec Sw.. ul. "-l. Reja 10 lub złoty': osobi,ci. w ",kwari""i.
Urzędu Gminy Rodzechów w lern,in;" d" dnia 30 marca 2018r.
S. Fonnularz zgłOSl.eniakand)'d"la do Komisji kunkursowej s!oMwi zal~cZIli~do niniejszego ,.ar"1¥zenia
6, W p".Yl"ldku ni. '.lnunia żadnej oferty VI'ó,ilGminy zaslrzcga <ohio p,"wo powolania ez.lnnka Komisji
bel kons"lt"cji

p.
Ogłoszeni •. o klórym mo" .• w ~ l 7.arządl.cnia. l.ami.szCl,a się:
l) ••••.Biulelynie loformacji I'ublkznej.
:!) na lablicy oglo".eli w UrLęd7ie Gminy Hodzeohó••••..
3) tl' stronic intemolO••••.ej Urzędu Gminy' llod,echó,...

".Wykonanie 7arządzenia p"••••i.rza ,;~ Kiero••••.nikowi Refcralu ObYW;olc!.ko- Gospod'ifC7cgO.
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la!4Clnik nr l
do ZafZi!d,cnia nr rVI 12018

Wójta Gminy Bod,cchów.
z dnia 21 marca 20 [8roku

fOR:\tuLARZ ZGUISZENIA KANDYIlATA
DO KOMISJI KO"lKlIIŁSOWF.J

r'owolp"anej do opiniowllnia ofert na r""li,ację zadań pubric,n~'ch
••' ,akre,ie (>omoC)''1'0INznej ••• ' t~ n, I"'moC}' rod,.ino", i o.oho", " trudnej .~.tuaeji i,yciowej

orAZ ••'}'ruwnywAnie "'110' t~'<h rodzin io,ńł, oraz w.pienmia i ul'owSloohnian ia kultury
lirycznej

Imię i naZ\\'i.ko kandydata na czlonka Komi.ji:

Pata urodzcnia (dd'rnmlrm):

Tcle!'on kontaktowy:

c_mail kontaktowy:

KaZ\"a i adre< organi'<lcji poz"''-'lrlowej lub podmiotu w~'micnionego wart, 3 u.t. 3 ustawy

o d7.ialalno-ici PoŻ}tku puh\iC1llego i o wolontariac;c. której przedstawicielem jc,t kand\'dat:

Potw;erd",m prawdziwość wyżej wskazanych danych I zgodoic 7. u<lawy z dnia 29 sierpnia 1997r,
o och"lIlie danych osol>owych (tckst jednolity Pl.U. z 2016r .. poz, 922 l, pM.I'- zm.) wyra;-.am zgoo~
na przetw",wnie moich danych osooowych dla potm:b niezbędnych do realizacji procesu wyboru
członka Komi.ji konkursowej w otwan}", konkursie ofert na reali,.ację zadai, publicznych w l..akresi,
pomocy 'poleCl,nej. w tym pomocy rod,inom i osobom w trudnej sy1uacji życiowej oral
wyrównywanie "..an' tych rodzin iosóh oraz wspicrania i upow'lechniania kultury fizycznej,

miejscowo,ć i data CZ}te\ny podpl. k"odydala na czlonka Komisji

19laSl.amy ww. kandydata do Kom isji konku"nwej jako rcprelcntanta ""'l,Cj organiz:,cji

pot.arlądowej (p,lllmi"lu wymieni"ncgo wart, 3 ust. 3 ",rawy o d,;alaloo5cl po,},tku publicznego

i owołonWiacie):

Pice "eC organlzacjL'podmiOlu podpi.y ".6b upoważni"nych do rcprclcntacji
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