
Zarządzenie Nr 101/2022 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 12 maja 2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na 

wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: 

Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) 

oraz uchwały nr XXIV/355/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2022 rok”  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1.  W związku z ogłoszeniem w dniu 12 maja 2022 roku otwartego konkursu ofert na 

realizacje  zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie 

Gminy Poręba w roku 2022 Burmistrz Miasta Poręba ogłasza nabór dwóch 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej, oceniającej 

złożone w konkursie oferty. 

2. Formularz zgłaszania kandydata zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Poręba pod adresem www.umporeba.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

www.bip.umporeba.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba, stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

  

§ 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 prac w Komisji nie może ubiegać się  

o dotację w tym obszarze. 

 

§ 3 

1. Organizacje pozarządowe w terminie do dnia 31.05.2022 r. mogą zwrócić się  

z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej. 

2. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną w terminie zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu 

Miasta Poręba odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

4. Prawidłowe zgłoszenia zostaną zarekomendowane i przekazane Burmistrzowi Miasta 

Poręba. 

http://www.umporeba.pl/
http://www.bip.umporeba.pl/


5. Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Miasta Poręba powoła członków Komisji 

Konkursowej. 

 

§ 4 

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny. 

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Środków Pomocowych i 

Rozwoju Urzędu Miasta Poręba.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

Ryszard Spyra 


