
Zarządzenie Nr 93/2021 

Wójta Gminy Żarnów 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

 

 

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

Publicznego na kadencję 2021 – 2024 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w zw. z art. 41e i 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

oraz Uchwałą Nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego na kadencję 2021 - 2024 z ramienia organizacji pozarządowych i podmiotów 

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

i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Żarnów, zwanych dalej 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami. 

 

§ 2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 10 członków, w tym: 

1) 2 przedstawicieli Rady Gminy Żarnów, 

2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Żarnów, 

3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów. 

 

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

 

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

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

w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Żarnów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Żarnów. 

 

3. Wójt Gminy Żarnów niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru sprawdza poprawność 

zgłoszeń kandydatów. W przypadku stwierdzenia braków formalnych istnieje możliwość 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 Żarnów 

sporządza i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żarnów oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów listę kandydatów na członków Gminnej Rady 

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

przeprowadzenia głosowania.  

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Żarnów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


