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OGŁOSZENIE

o nrbou kandydltów n, głonków Powiatowej Rady }zitłalności Pożł'tku
Publią€ą *ybi.nDy.h Ptżp oĘaiiżacie pozrządow€ oraz podDioty
łTmienione w ań. 3 ust. 3 n§tawy z dlia 24 kwietoi! 2003 i o dzitła|noŚ.i
poĄaku Pobli..nęo i wolost9riacie (ti. DZ U. z 2016 ł" wL §|7 z pćlźł.
,m.) dzialające .a lerenie powigtu kamiennĘÓ§kie8o.

Na podsbB'e an. 4lfpl:l ] ub§f, dnia 24 krviehia 200] r, o dżala],ośi poryt!
public2nego i o wolontari,.ie (j.Dz-u,z20|6l.-pł7,1811zpóźn, zm ) o@ § ] uchu!łr,
xl45/20l5 Rndy Po*ialu KmicnnogóGld€so z dnia 29 łZśnia 2015 r, s sPm*ic fybu
póvob1eia cżonków o@ oĘanizcji dżialmia Powi.towej Rady Dzia]alności Poż}łku

ZARZĄD PoWIATU KĄMr[NNoGóRsKIEGo
o8lasa nźnór nlydańw M croŃóN Powialostj Rjdy Dża]rfuś.i Poł&u Publil-ftgq
ł}tiemych p@Z org imje pożado*t oż podnriory *ymińionc * d, ] 6L j uM§y
7 dnń 2.1 kłicbia 200] L o ir,la"oś.i FĄlku publicaąo i łolonlaieie, dzia]aj+! ns &Enie
pólialu kmi ogóNkiego,

Każdn órgdi,.cja poaądo*! M:laiq§ na t renie posialx kmietroećnłiepo m prawo.to
7alosai. iqlNpo *anŃd.la na cz]on}a Po§iaiołq Rady Dralalności Po4łta fublicego.

oremiacje parządowe dókonują zslo*nia kMdyd!ów @ c?]on!ós Powiaioej R d}
Dzid']mi.i PołIa Publicz€o B ł,rci. zdoMniŃćj. fuwiąej 2rącai( dó ńiijejvąo
€l(miŁ X,nę zc]ov€niolĘ n ]eł żoźj)łj w xfrcel&ii ogólnej slamśła Powialowąo
w (mieŃj oóZ lub pr6łać ź lośEnni.sĘń lt*Zy M adB: 58 noo Kmiem cór
ul, wl. Bbniski€go 15 (dą:tduje dala łpbm do Uźdu)
Kai1n za]Mńov, staJoM skż intbmrcjq o dcłEm$aiu kfrdldM do Powiaiowcj il,ó
Dzialalności Por,rh Publicftgo u @ienia o,!-&iucji zrłaMjąej o@ F]nomenict,o
do uiziału *, ,qło$$mju na czloŃó*,Po$ifuo§,E R'ly Djał,lmśd Po;]*u PUbli.zląó

l€min ,€lo*lń lźndldaóv na glonków loNillo§€j Rady tbałalno§i Poi4d,a PlbliczEeo
!ńM ł dniu 30 bii! 2018 rek!. o Pod7_ 1530,



Zgło*nia nicpEwidloBo q$.hiore. żloare po |eminic. złożDm IE nicwlŁśiq}.h
lomulreLlrAłare f m edz d^rsą cletirDniczĘ ĘĘ qlrMe z prłc4n foDrnlł€h

lDiem lista oeb. ttó,ych k .dydniurv eslał 4]osDne w sróób oksjlony w oelwćniu.
7sknie micwoB M slilnje iniemio§ej sl,nsl§ż Posiolo$,Ęo n, Kmiemj Gór-
oż w Biul€§lie Inionnm.ji Publicaej. ż Podzidem m tzy gfupy *,nd}dżru wB mdZjóv
dżiała]kti pożfiłU publiae8o oh.jmqi€e Zd ia z d, 4 u{,r ustał_v, do casu F§dhia
Powiarowej Rady Dżd,]nqni Po4lku Publicaego.

w lemini. ó0 dni od doty opubtitowia imiemcj liy}- k ndrdalów m cżoŃó! Rady
ś siedzibie sbostBż Psiło§€eo $ *ąiffij crć pEp6s.d2oF Gta.Ę *fbory m
c7]on*óv Pouiatowcj Rad, Dzialaboii Po2]*u Publica€o, o Eminie ich pżepruWdzqia
o,!fuiZcje póŹ,łdow rubĘ roinlomomc nic Ńaił nŁ 7 dni pzćd dźq s,boós m
,]onkóv Połialowcj R!d! Drab]noś.i Poanku Publimego, poplp miesMńe infommji.
4a §lMe,nĘŃoscistni*J Poqimtr§ins l\ff,.M] l 3e,
wybór m czlonkóv Połiatow.j Rad! tżiałalności Pożł,lłU PubIicaćgd slxnR ] P,cdslawicieLi
oĘajaji pozrądo§}śh oE podnió!ó*, q_ami€njon}ó w ałl, ] Ń, ] M§y 2 dnia
2,1 kłiehia 200] l, o .lzia]alfuii IDł1Iu publicb.go i §oionf.ri&ie. &sI.nie pżepfu§ad,ny
zrodnjc z [n*ż]ą m x!4520l5 R.d! Po§iatu Kmionogóutieeo z dnia 29 §fćńia 20]5 I
w spFwie trlbu poł,obleh cz}oŃów ófu órg iZcji dżiaIei. Połiatowej Rady Dżia}a]nosi

spośód Zdóyonych ł.ndydaós, w sklad Rldy wejdzie llah Drzedśb"icićli ól@iaii
mż!@do§vch. 

'łżąl 
Połialu KmiennogóE*ieeo w dBlZ uchB5ł FłOla PowialoPą Raą

l)żaIa]nuj.i Pął}u Publibeso, w słlad kóFj wejdżie ńMie2 jedm pżedślwiciel Z.źądu
Po*idu i jeda pżedslawicicl rt dy Po§nfu,


