
 

Zarządzenie Nr 110/98/15 

Wójta Gminy DzierŜoniów 

z dnia 7września 2015 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru oraz trybu wyborów członków Gminnej Rady Działalności 

PoŜytku Publicznego na kadencję 2015-2017  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 41e ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/79/15 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminna Rada Działalności PoŜytku Publicznego liczy 15 członków, w tym: 

1) 3 przedstawicieli Rady Gminy DzierŜoniów, 

2) 4 przedstawicieli Wójta Gminy DzierŜoniów, 

3) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzących działalność na terenie gminy DzierŜoniów, zwanych dalej organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami. 

§ 2. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności PoŜytku 

Publicznego na kadencję 2015-2017 z ramienia organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w § 1 pkt 3. 

§ 3. 1. Wzór karty zgłoszeniowej kandydata określa Załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszeniową naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Zgłoszenie kandydata do GRDPP”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy DzierŜoniów, 



w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie 

internetowej Urzędu Gminy DzierŜoniów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

DzierŜoniów.  

3. Wójt niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru sprawdza poprawność zgłoszeń 

kandydatów. W przypadku stwierdzenia braków formalnych istnieje moŜliwość ich 

uzupełnienia w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia naboru. 

§ 4. W ciągu 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Wójt Gminy 

DzierŜoniów sporządza i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

DzierŜoniów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy DzierŜoniów listę kandydatów na 

członków Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego zarządzenia oraz podaje informację o terminie, miejscu i trybie 

przeprowadzenia głosowania. 

§ 5. Uprawnione podmioty oddają głos na karcie do głosowania, która stanowi Załącznik nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. 1. Wybory przeprowadza i ustala wyniki głosowania komisja skrutacyjna powołana przez 

Wójta Gminy DzierŜoniów 

2. Członkami komisji nie mogą być osoby, które jednocześnie kandydują w wyborach do 

Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 

§ 7. W skład Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego wchodzi 8 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych lub podmiotów, którzy uzyskali w wyborach największą liczbę 

głosów. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

        Wójt Gminy DzierŜoniów 

         /-/ Marek Chmielewski 

 

 


