
ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 
Wójta Gminy w Ciepielowie  

z dnia 30 sierpnia 2022 roku 
 

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

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 
1005, 1079, 1561 z późn. zm.) oraz art. 41g ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)  w związku z Uchwałą Nr XLIII/238/2022 Rady 
Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

- zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Z dniem 30 sierpnia 2022 roku ogłaszam nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

§ 2. 

Ustalam wzór karty zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3. 

1. Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) prowadzące działalność na terenie 

gminy Ciepielów. 

2. Organizacja mająca siedzibę na terenie Gminy Ciepielów ma prawo do zgłoszenia 

jednego kandydata na członka Rady Pożytku.  

 

§ 4. 

1. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na karcie zgłoszeniowej, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w okresie od 30 sierpnia 2022 roku do dnia 

23 września 2022 roku. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Zgłoszenie kandydata do GRDPP”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie, na 

kopercie należy zamieścić również oznaczenie podmiotu składającego zgłoszenie. 

3. Karta zgłoszeniowa dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie w pok. nr 1 

oraz na stronie internetowej www.ciepielow.pl, a także www.bip.ciepielow.pl. 

4. Zgłoszenie złożone po terminie, niekompletne (brak jakiegokolwiek załącznika) 

pozostawia się bez rozpatrzenia, bez możliwości jego uzupełnienia. 

 

§5. 

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/238/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 2022 roku 

w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, w skład Rady wchodzi 4 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

2. W przypadku zgłoszenia czterech kandydatów do Rady Pożytku, powołuje się ich do 

Rady Pożytku bez przeprowadzania głosowania. 

 

§ 6. 

W ciągu 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wójt Gminy Ciepielów 

sporządza i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ciepielow.pl oraz na stronie 

internetowej www.ciepielow.pl listę kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz podaje informację o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia 

głosowania. 

 

 

§7. 



Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                        Wójt Gminy Ciepielów 

 

               /-/ Artur Szewczyk 

 

 



Załącznik nr 1 do 

ZARZĄDZENIA Nr 57/2022 

Wójta Gminy w Ciepielowie  

z dnia 30 sierpnia 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA  

na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Gminie Ciepielów 

 
 

I. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko:  .................................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................  

Telefon:  .................................................................................................  

Adres e-mail: ......................................................................................................  

 

II. Profil kandydata (opis doświadczenia wskazujący na celowość wyłonienia go na 

członka Rady Pożytku) : 

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

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

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

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

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

III.  Zgoda kandydata na kandydowanie 

 
Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………… oświadczam, że 
wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do 
celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2019r poz. 1781 z późn.zm)., w tym umieszczenie mojego imienia i 
nazwiska oraz nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji na liście kandydatów do 
ww. Rady. 

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

         (miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata) 



 
IV. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne 
 
 
 

Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………… oświadczam,  

że nie byłam/-em  karana/-y za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.    

 
 
 

………………………………..     ……………………………………. 
 

         (miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata) 

 
 
 

V.  Dane organizacji zgłaszającej kandydata 
 

1. Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata 

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

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

 
2. Dane adresowe i kontaktowe organizacji zgłaszającej kandydata 

 

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

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

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

 
 
 
 
 

………………………………………………. 

(czytelne podpisy osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 

pozarządowej zgłaszającej kandydata) 

 


