
Zarządzenie nr 154/WPGiIE/2015 

Burmistrza Skarszew 

z dnia  31 sierpnia 2015 roku 
 

 
 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Skarszewskiej Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Skarszewach 
 
 

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z póź. zm.), oraz § 3 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 
V/52/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia trybu 
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015, poz. 1862), zarządzam co następuje:  

 
§ 1 

 
Ogłaszam nabór kandydatów na członków Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego (dalej zwaną Radą) na kadencję 2015-2017 rekrutujących się z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie 
Gminy Skarszewy, zwanymi dalej organizacjami.  
 
 

§ 2 
 

Organizacje zgłaszają swoich kandydatów na członków Rady, na karcie zgłoszeniowej stanowiącej 
załącznik do niniejszego zarządzenia, dostępnej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w pokoju nr 
12 lub sekretariacie, oraz na stronach skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl 
 

§ 3 
 

Do karty zgłoszeniowej Organizacja zgłaszająca kandydata dołącza: 
1. Oświadczenie kandydata na członka Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych (zał. nr 1 do karty), 

2. Oświadczenie  kandydata na członka Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego o niekaralności za przestępstwo umyślne, 

3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub 
ewidencji, 

 
§ 4 

 
W skład Rady wchodzi sześciu przedstawicieli Organizacji 

 
§ 5 

 
Organizacja może zgłosić 1 kandydata  



 
§ 6 

 
Kandydat winien być zgłoszony przez Organizacje prowadząca działalność na terenie Gminy 
Skarszewy 

 
§ 7 

 
Kandydatów należy zgłaszać w terminie od 07.09.2015 do 13.09.2015 w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Skarszewach (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu) 

 
§ 8 

 
Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w § 7 nie będą uwzględnieni. 
 

§ 9 
 

Lista kandydatów spełniających określone wymogi zostanie umieszczona na stronie 
www.skarszewy.pl oraz www.bip.skarszewy.pl niezwłocznie po zakończeniu niniejszego naboru. 

 
 § 10  

 
Głosowanie odbywać będzie się w terminie 7 dni od daty opublikowania listy kandydatów, 
poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
Organizacje mające siedzibę na terenie Gminy Skarszewy będą mogły glosować na 2 kandydatów 
z listy. Wyniki zostaną ogłoszone odrębnym ogłoszeniem w ciągu 7 dni od daty zakończenia 
głosowania 
 

§ 11 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
  Burmistrz  
 

         Jacek Pauli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Zarządzenia nr 154/WPGiIE/2015 

Burmistrza Skarszew z dnia 31sierpnia 2015r.  
 

Karta zgłoszenia kandydata  
do Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji 

(wypełnia organizacja, która zgłasza kandydata) 
 
 

1. Organizacja/podmiot zgłaszająca/-y kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, www, nr KRS  
lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego, krótki opis rodzaju i zakresu 
działalności statutowej) 
 

…………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………........ 

............................................................................................................................................................ 

 

Imię i nazwisko kandydata  ………………........………………………………………………… 
 
2. Uzasadnienie kandydatury - posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności 
szczególnie przydatne podczas pracy w Skarszewskiej Gminnej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego (doświadczenie i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pełnieniu 
obowiązków członka Rady; inne informacje o kandydacie, które mogą być przydatne przy 
udzielaniu poparcia kandydatowi; znajomość zagadnień i problemów lokalnego sektora 
pozarządowego, główne obszary działalności kandydata itp.): 
.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
3. Oświadczam, że podmiot zgłaszający kandydata ma siedzibę na terenie Gminy Skarszewy 
 
 
 



 
4. Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydaturę do Skarszewskiej Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego (wymagane czytelne podpisy osób statutowo 
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu): 
 

 

   
/miejscowość, data/  /pieczęć organizacji/ 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOŁĄCZA SIĘ (obowiązkowo): 
1. Oświadczenie kandydata na członka Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych (zał. nr 1 do karty), 

2. Oświadczenie  kandydata na członka Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego o niekaralności za przestępstwo umyślne, 

3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub 
ewidencji, 
 



......................................................... 
.......................................................     miejscowość, data 

....................................................... 

....................................................... 
   imię i nazwisko, adres kandydata 

 
 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA 

SKARSZEWSKIEJ GMINNEJ  

RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
 

 
Ja niżej podpisany, OŚWIADCZAM, że: 

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego;  

2. nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3. korzystam z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;\ 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

składanych w związku z kandydowaniem na członka Skarszewskiej Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) 

 

 

.................................................................. 
czytelny podpis kandydata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 154 /WPGiIE/2015 
Burmistrza Skarszew z dnia 31sierpnia 2015r. 

 

 

KARTA GŁOSOWANIA 

 

Na karcie przedstawiono wykaz kandydatów do Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego zgłoszonych przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Skarszewy 

 

Sposób głosowania: 

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy Skarszewy oddaje na karcie do 

głosowania maksymalnie 2 głosy poprzez postawienie przy wybranych kandydatach znaku „X” 

 

Głosy ważne: wybór jednego lub dwóch kandydatów 

Głos nieważny: wybór trzech lub więcej kandydatów 
 

LP NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA 
NAZWA 

REPREZENTOWANEJ 
ORGANIZACJI 

WYBÓR 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 
 
 
 

.......................................................................................................... 
(imię, nazwisko, funkcja w organizacji osoby oddającej głos, pieczęć) 


