
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022 
Wójta Gminy Staroźreby 
z dnia 15 marca 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w Konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2022 roku. 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 

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

zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłosić nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym w Konkursie ofert 

na realizację realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2022 roku. 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Staroźreby; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Staroźreby; 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Staroźreby. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt Gminy 
/-/ mgr Kamil Groszewski 

                                     

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Załącznik 

                     do Zarządzenia Nr 0050.35.2022 
                      Wójta Gminy Staroźreby  

           z dnia 15.03.2022 r. 

Ogłoszenie Wójta 

Gminy Staroźreby 

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone                     

w ramach  Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania                                 

i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 

Ogłasza się  nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone                  

w ramach Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania                                   

i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. – ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Nr  

0050.34.2022 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 15 marca 2022 r., zwaną dalej „Komisją konkursową”. 

I. Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać: 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)     

z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. 

II. Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie 

następujące kryteria: 

1) być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych; 

2) nie reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), biorących udział w Konkursie; 

3) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735); 

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

III. Kandydatów na członków Komisji konkursowej można zgłaszać w formie pisemnej, na 

formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia wraz z Oświadczeniem stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, w terminie do dnia 29 marca 2022 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy 

Staroźreby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@starozreby.pl do godziny 

15.00. 

IV. W skład Komisji konkursowej powołanych zostanie dwóch kandydatów spośród osób 

zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniających kryteria określone w pkt II. W 

przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie dokona Wójt Gminy Staroźreby w oparciu o posiadane przez 

kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji 

konkursowej. 

mailto:gmina@starozreby.pl


V. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej, lub 

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji konkursowej, lub 

3) wszystkie powołane w skład Komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie 

art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. 

VI. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom Komisji konkursowej 

nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji, jak również zwrot kosztów podróży. 

VII. Kandydat na członka Komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z warunkami 

konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie jak również z przepisami prawa 

regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności                 

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

VIII. Ostateczny skład całej Komisji konkursowej określi zarządzenie Wójta Gminy  Staroźreby 

o powołaniu Komisji.  



        Załącznik Nr 1do Ogłoszenia 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej 

Zgłaszamy niżej wymienionego kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania                                 

i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 

Pieczęć organizacji 

pozarządowej/ podmiotu, 

o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy* 

 

Podpisy osób 

upoważnionych do 

reprezentowania 

organizacji na zewnątrz 

 

Dane kandydata na członka komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko 

kandydata na członka 

Komisji konkursowej 

 

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

 

 

 

 

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

       (Data i czytelny podpis kandydata na członka Komisji) 

*niepotrzebne skreślić 

  

 

 



    Załącznik Nr 2  do Ogłoszenia 

………………….…, dnia ...................................                

(miejscowość, ) 

.......................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

.......................................................... 
(adres) 

Ja niżej podpisany, jako kandydat do składu Komisji konkursowej w otwartym Konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej        

w 2022 roku. 

 

……………………….…........................................................................................................... 
(nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy*) 

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

Oświadczam, że: 

1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

3. Potwierdzam prawdziwość moich danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do procesu wyboru członków Komisji konkursowej. 4. Wyrażam zgodę na udział 

w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym Konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 

roku. 

                                                                   …......................................................... 
(czytelnie imię i nazwisko) 

*ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057 ze zm.). 
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