ZARZĄDZENIE NR 76.2022
BURMISTRZA KROŚNIEWIC
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w obszarze ochrony i promocji zdrowia
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz
art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057; z 2019 r. poz. 2020; z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535 oraz z 2022 r. poz. 857) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Krośniewice w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa § 1 ust. 1, publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krośniewice,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach www.krosniewice.pl.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

Id: FAE1AC32-976F-42FE-B4EF-CC71DD7EDD1D. Podpisany

Strona 1

Załącznik do zarządzenia nr 76.2022
Burmistrza Krośniewic
z dnia 20 maja 2022 r.
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,
w obszarze ochrony i promocji zdrowia
Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krośniewice w 2022 r. z zakresu ochrony
i promocji zdrowia.
I. Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057; z 2019 r. poz. 2020; z 2021 r. poz. 1243 i 1535 oraz z 2022 r. poz. 857), z zastrzeżeniem wskazania tylko
jednego kandydata.
II. Kandydaci zgłoszeni na członków Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) nie reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorących
udział w konkursie;
2) być obywatelami RP i korzystać w pełni z praw publicznych;
3) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491; z 2020 r. poz. 2320; z 2021 r. poz. 2052);
4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w Komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w obszarze ochrony
i promocji zdrowia.
III. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia
w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, 99-340
Krośniewice, ul. Poznańska 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@krosniewice.pl. Za termin
złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
IV. W skład Komisji konkursowej zostanie powołany jeden kandydat zgłoszony przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, spełniający kryteria określone w punkcie II. W przypadku
zgłoszenia większej liczby kandydatów wybór kandydata, który zostanie powołany w skład Komisji konkursowej,
nastąpi w drodze losowania. Wyboru kandydata do Komisji dokona Burmistrz Krośniewic. O wynikach naboru
wybrany kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
V. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie m.in.:
1) ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia;
2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami;
3) przedstawienie wybranych ofert Burmistrzowi Krośniewic.
Udział w pracy Komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów podróży.
VI. Komisja konkursowa ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy:
1) żadna organizacja nie wskaże kandydata;
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji;
3) powołana osoba podlega wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy.
VII. Ostateczny skład Komisji Konkursowej powołany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Krośniewic.
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman
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Załącznik nr 2 do Załącznika
Formularz
kandydata na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2022 roku, w obszarze ochrony i promocji zdrowia

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji,
tel. kontaktowy, e-mail)
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu (proszę
podać pełną nazwę oraz numer KRS lub właściwego
rejestru, ewidencji potwierdzający status prawny)

Opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą
przydatne w pracach komisji konkursowej
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na
realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 3 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2019 r. poz. 2020;
z 2021 r. poz. 1243 i 1535 oraz z 2022 r. poz. 857)
3. Jestem obywatelem RP i korzystam w pełni z praw publicznych.
4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w obszarze ochrony i promocji zdrowia.
Podpis kandydata

Pieczątki organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania organizacji/podmiotu
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