
ZARZĄDZENIE NR 13/21 
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na 
realizację zadań publicznych Gminy Wysokie Mazowieckie w zakresie wspierania upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 126/XIX/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 
30 listopada 2020 roku w sprawie "Przyjęcia programu współpracy Gminy Wysokie Mazowieckie 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2021 rok", zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację 
zadań publicznych Gminy Wysokie Mazowieckie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2021 roku. 

2. Kandydat na członka komisji konkursowej powinien spełniać niżej wymienione kryteria: 

a) być wskazanym przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i owolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych 
przez podmioty biorące udział w konkursie, 

b) mieć doświadzczenie w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań publicznych, 

c) posiadać wiedzę o dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w ogłoszeniu 
konkursowym. 

§ 2. 1. Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, 
który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2021 roku 
w kancelarii Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie pokój nr 1, ul. Mickiewicza 1 A 18-200 Wysokie 
Mazowieckie lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres (liczy się data wpływu do urzędu). 

2. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Zgłoszenie kandydata do udziału 
w komisji konkursowej - sport". 

§ 3. 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Krzysztof Krajewski 
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