
ZARZĄDZENIE NR 208/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz załącznika nr 1 do uchwały 
Nr XXX/179/16 Rady Miejskiej w Dukli  z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określania trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli (Dz. Urz. 
Województwa Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3563), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. 
Ogłasza otwarty nabór na czterech członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli, spośród  
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego w formie 
papierowej, w Urzędzie Miejskim w Dukli.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę, dane teleadresowe i nr KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej, imię
i nazwisko kandydata – członka organizacji zgłaszającej oraz stanowisko lub funkcję zajmowane przez 
kandydata w organizacji pozarządowej,

2) dane teleadresowe kandydata, krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w 
Radzie,

3) podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

3. Do zgłoszenia należy także dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami
i pracą w Radzie;

4. Do zgłoszenia załącza się obowiązkowo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, 
każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna 
być opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

§ 3. 
Przykładowy formularz zgłoszeniowy na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Dukli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia oraz dostępny jest na oficjalnej stronie– www.bip.dukla.pl w 
zakładce Zarządzenia (Zarządzenia Burmistrza Dukli na rok 2016).

§ 4. 1. Kompletne wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dukli do dnia
9 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 (wnioski złożone po tym terminie będą odrzucone).

2. Pozostałe sprawy nie uregulowane niniejszym zarzadzeniem okresla m.in. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XXX/179/16 Rady Miejskiej w Dukli  z dnia 
9 listopada 2016 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli.

§ 5. . Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy Dukla.
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§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar
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Załącznik do Zarządzenia Nr 208/16

Burmistrza Dukli

z dnia 19 grudnia 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO W DUKLI

Kartę proszę wypełnić drukiem

1. Nazwa organizacji

2.

3.

Siedziba

Telefon
4. Nr KRS lub innej ewidencji 

(rejestru)

5. Imię i nazwisko kandydata

6. Adres zamieszkania 
kandydata

7. Telefon kontaktowy

8. E-mail kandydata

9. Opis doświadczeń

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich danych 
osobowych

na potrzeby Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
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…………………………………………                                                                                                          
(podpis kandydata)

………………………  …………………………………………..

(pieczątka organizacji)                 (data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji)
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