
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), w związku z otwartym konkursem ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w roku 2022, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określa się sposób zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), na członków komisji konkursowej w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022. 

§ 2. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie; 

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

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) 
dotyczące wyłączenia pracownika. 

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do wybranego obszaru tylko 
1 kandydata. 

§ 3. Warunkiem udziału w pracach komisji konkursowej jest przekazanie odpowiednio wypełnionego 
i podpisanego przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
organizacji zgłaszającej, formularza, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców 
Styczniowych 1863 r. 1 62-740 Tuliszków, w terminie do dnia 03.03.2022 r.do godziny 14.00. Za termin 
złożenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ogólnoorganizacyjnego. 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 
w Tuliszkowie, na stronie internetowej www.tuliszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Tuliszkowie 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gminy i Miasta 
Tuliszków 

 
 

Krzysztof Roman 
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…………………………………………….. 

(pieczęć organizacji) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko kandydata do komisji konkursowej. 

 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona funkcja kandydata w organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi 

 

 

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

(miejscowość, data)              (podpis osób upoważnionych) 

 

 Załączniki:  

- upoważnienie do reprezentacji*; 

- aktualny wyciąg z KRS*. 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.23.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 10 lutego 2022 r.
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Zgoda kandydata na wpisanie na listę: 

Ja niżej podpisana(y) ........................................................ wyrażam zgodę na kandydowanie na członka 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w  roku 2021. 

 

 

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

miejscowość, data      czytelny podpis kandydata 

 

 

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych: 

1.Ja niżej podpisany(a) .................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na członka Komisji Konkursowej, opiniującej 

oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w roku 2022 zgodnie z ustawą 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1). 

 

 

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

miejscowość, data      czytelny podpis kandydata 

 

 

Oświadczenie organizacji: 

Oświadczamy, że nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegać się o dotację w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2022. 

 

 

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

miejscowość, data      czytelny podpis kandydata 
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