
ZARZĄDZENIE NR 838/2022 
BURMISTRZA KRAPKOWIC 

z dnia 23 lutego 2022 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 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/375/2021 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok” zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam  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 2022 roku. 

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

§ 3. Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

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

§ 5. 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 838/2022 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 23 lutego 2022 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 2022 roku 

I. Informacje ogólne.  

Działając na podstawie  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz 

Krapkowic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania 

ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Krapkowice w 2022 roku ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic nr 824/2022  

z dnia 3 lutego 2022 roku w zakresie:   

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”, 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin, 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego, 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami, 

9. turystyka i krajoznawstwo,  

10. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.  

II. Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów. 

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na 

dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie  

do 2 marca 2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy 

złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 

parter, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 

17, 47-303 Krapkowice.  
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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. Zostały wskazane przez 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 wybiera 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, z wyłączeniem osób 

reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. 

ustawy 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 2022 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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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 838/2022 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy 

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

na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2022 roku 

 

 Dane organizacji zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego kandydata 

1. Pełna nazwa organizacji/podmiotu:  

2. Adres siedziby:  

3. Nazwa rejestru (KRS lub inny):  

4. Numer telefonu:  

Imię 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 2022 roku w zakresie*:  

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”, 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin, 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

 turystyka i krajoznawstwo,  

 działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

* proszę zaznaczyć „X” wybrany kwadrat 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez Gminę 

Krapkowice w związku z naborem do komisji konkursowej. 
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Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: 

- Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Krapkowice w celach przeprowadzenia procedur w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2022 roku na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, 

pisemnej zgody. 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Kaczmarczyk, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,  

e-mail: iod@krapkowice.pl  

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.). 

Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 

Administrator danych osobowych nie przewiduje wykorzystania danych osobowych w innych celach niż w związku z 

naborem do komisji konkursowej. 

Ma Pani/Pana prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych 

Osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. 

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, po ich wykorzystaniu.  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

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

                data i czytelny podpis 

Rekomendujemy w/w kandydata na członka komisji konkursowej (komisji konkursowych) do opiniowania 

złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2022 roku – jako reprezentanta naszej 

organizacji/ podmiotu. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Pieczęć organizacji zgłaszającej/podmiotu 

zgłaszającego kandydata 

……………………………………………… 

Data i podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 

zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego kandydata 
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Uzasadnienie 

 

Konieczność wydania zarządzenia wynika z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  

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

zm.) 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 2022 roku. 

Kandydatem na członka Komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji 

pozarządowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym 

konkursie. 

 

Opracowanie: Jagoda Lalka – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki 
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