ZARZĄDZENIE nr PM
PREZYDEN
MIASTA GLIWIC

z dnia
w sprawie: ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję 2017-2020.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
446 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIII/591/2017 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 9
lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego wG|iwicach, zwanej dalej Radą, na kadencję 2017-2020 zgodnie
z następującymi zasadami:
1. Kandydaci na członków Rady będący przedstawicielami organizacji pozarządowych
zgłaszani są przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gliwic.
Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić
kandydata na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu głównego, tj. na podstawie
pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby
uprawnione, należy załączyć do zgłoszenia.
2. Każda Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.
3. Zgłoszenie powinno zawierać :
a)

imię i nazwisko kandydata oraz jego adres zamieszkania,

b)

nazwę i adres siedziby organizacji zgłaszającej kandydata,

c)
d)

uzasadnienie zgłoszenia kandydata,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

e)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w ramach prowadzonego naboru na członków Rady,

f) datę oraz podpisy osób reprezentujących organizację.
4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady następuje poprzez złożenie wniosku
wformie papierowej, do dnia 12 kwietnia 2017 roku w sekretariacie GCOP przy
ul. Zwycięstwa 1 II piętro lub za pośrednictwem dowolnej filii GCOP.
5. Do zgłoszenia dołącza się aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny
dokument rejestrowy właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata (dopuszcza się
kopie ww. dokumentów podpisane za zgodność z oryginałem).
§ 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady zamieszcza się na stronie
internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
§ 3. Po zakończeniu naboru GCOP sporządzi listę kandydatów, która zostanie przekazana
Prezydentowi Miastaf W przypadku zgłoszenia liczby kandydatur przedstawicieli
organizacji pozarządowych większej niż 5, decyzję o ostatecznym składzie osobowym

Rady ustala Prezydent Miasta.
§4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełni III Zastępca Prezydenta Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie 2 dniem podpisania.
Z up. Prezydenta ljlíasla
Se rel sla
And ej Karasiński
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