
ZARZĄDZENIE NR 429/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych w 2013 roku. 

Na podstawie art. 15, ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/229/2012 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2013” zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych w 2013 roku. 

§ 2. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie o naborze, będące załącznikiem 
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej 
(www.krapkowice.pl). 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 429/2012 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 

Burmistrz Krapkowic 

ogłasza 

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2013 roku. 

I. Informacje ogólne 

W związku z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Burmistrz Krapkowic zaprasza organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków 
komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Krapkowice w 2013 roku w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 416/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

2) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 417/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 418/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 419/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 420/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

6) wypoczynku dzieci i młodzieży : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 421/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 422/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 423/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami : 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 424/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

10) turystyka i krajoznawstwo: 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 425/2012 z dn. 13.12.2012 r. 

11) działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 426/2012 z dn. 13.12.2012 r. 
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II. Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów 

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym 
formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 04 stycznia 2013 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do 
Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej” należy złożyć 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na 
adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie. 

III. Wymagania wobec kandydatów 

Członkami komisji konkursowej mogą zostać osoby, które: 

1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy, z wyłączeniem 
osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział 
w konkursie; 

2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 

Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Krapkowic dokona wyboru przedstawicieli organizacji 
pozarządowych lub podmiotów do komisji konkursowych. 

IV. Dodatkowe Informacje 

1. Do każdego otwartego konkursu ofert Burmistrz Krapkowic powoła odrębną komisję konkursową w celu 
opiniowania złożonych ofert. 

2. W skład komisji konkursowej zostanie powołanych nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie. 

3. Komisja konkursowa działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Krapkowic. 

4. Do zadań komisji konkursowej należy: 

- ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2013 
roku, 

- przedstawienie Burmistrzowi listy ocenionych ofert wraz z propozycją wysokości przyznanych dotacji. 

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
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Formularz zgłoszeniowy 

kandydata na członka komisji konkursowej (komisji konkursowych) do opiniowania ofert  

na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2013 roku 

 Dane organizacji zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego kandydata 

1. Pełna nazwa organizacji / podmiotu:  

2. Adres siedziby:  

3. Nazwa rejestru (KRS lub inny):  

5. Numer telefonu:  

 

 Imi ę i nazwisko oraz dane kontaktowe rekomendowanego kandydata 

1. Imię i nazwisko kandydata:  

2. Adres do korespondencji:  

3. Numer telefonu:  

4. E-mail:  

 

 Oświadczenie kandydata 

Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2013 roku w zakresie*:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* proszę zaznaczyć „X” wybrany kwadrat 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w związku z naborem do  komisji konkursowej. 

........................................................... 
                data i czytelny podpis 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

 wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

 turystyki i krajoznawstwa  

 działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Rekomendujemy w/w kandydata na członka komisji konkursowej (komisji konkursowych) do opiniowania złożonych ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2012 roku – jako reprezentanta naszej organizacji/ podmiotu. 
………………………………………………   ……………………………………………………………………… 

Pieczęć organizacji zgłaszającej            Data i podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych  
/podmiotu zgłaszającego kandydata                                                do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej /       
                                                                                                                                   podmiotu zgłaszającego kandydata 
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Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia wynika z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze  zmianami)  zgodnie z którym 
organy administracji publicznej ogłaszają nabór na kandydatów pełniących  funkcję przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych w 2013 roku. 

Kandydatem na członka Komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji pozarządowych 
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział z konkursie. 

Opracowanie: Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki –Tina Juchniewicz 
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