
Zarządzenie  nr  9/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

z dnia 16 stycznia 2023 roku

w  sprawie  ogłoszenia  naboru  przedstawicieli-osób  wskazywanych  przez  organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,  na  członków Komisji  konkursowej
powoływanej  do opiniowania  ofert  złożonych w ramach otwartych konkursów ofert  na
realizację  zadań  publicznych  określonych  w  Rocznym  Programie  Współpracy  gminy
Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie  (t.j.:  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  1327  ze  zm.1))  oraz  uchwały
LXXVI/611/2022  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  3  listopada  2022  roku  w sprawie
uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Staszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r.
poz. 3867),  Burmistrz  Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się nabór przedstawicieli – osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania
ofert  złożonych  w  ramach  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych
określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
2. Ogłoszenie o naborze, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

    § 2
1. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zgłoszenie kandydatur na członków komisji konkursowej upływa  z dniem 25 stycznia 2023
roku.

   § 3
Ogłoszenie o naborze publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

     § 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
   /-/ dr Leszek Kopeć

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2490,z 2022 r. poz.
1812, poz. 1265.

http://www.bip.staszow/
http://www.staszow.pl/


  Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr  9/2023

                                                                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
 z dnia  16 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  ogłasza  nabór  przedstawicieli  –  osób  wskazywanych  przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do
opiniowania  ofert  złożonych  w  ramach  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych
określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Na  podstawie  art.  15  ust.  2d   ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 roku o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (j. t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), oraz w nawiązaniu do  uchwały nr
LXXVI/611/2022  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  3  listopada  2022  roku  w sprawie  uchwalenia
Programu  współpracy  Gminy  Staszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których
mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867), Burmistrz Miasta
i Gminy Staszów ogłasza   nabór przedstawicieli – osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie,  na  członków Komisji  konkursowej  powoływanej  do  opiniowania  ofert
złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym
Programie  Współpracy  gminy  Staszów z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których
mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy
o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  może  zgłosić  kandydata  na  członka  komisji
konkursowej.

   
1. Każdy z kandydatów na członka Komisji konkursowej winien spełniać następujące kryteria:

– wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji konkursowej;

– być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych;

– posiadać  doświadczenie  w  zakresie  współpracy  z  administracją  publiczną  w  realizacji  zadań  
publicznych oraz w zakresie działalności Podmiotów Programu;

– wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.

2. W  skład  komisji  konkursowej  Burmistrz  powołuje  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych,
spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Udział  w  pracach  komisji  konkursowej  jest  nieodpłatny  i  jej  członkom  nie  przysługuje  zwrot
kosztów podróży.

4. Zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej należy dokonywać:

‒ elektronicznie na adres biuro@staszow.pl  (w tytule „Zgłoszenie kandydata na członka komisji
konkursowej w 2023 r.” (w załączeniu skan formularza),

‒ w sekretariacie Urzędu,  p. 104,
‒ pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 w zamkniętej

kopercie  oznaczonej  w  następujący  sposób:   „Zgłoszenie  kandydata  na  członka  komisji
konkursowej w 2023 r.”   (decyduje data wpływu). 

5. Termin zgłoszenia kandydatur upływa  z dniem 25 stycznia 2023 roku.
6. Formularz zgłoszeniowy kandydata jest do pobrania na stronie www.staszow.pl w pasku (BIP- pliki

do pobrania - Organizacje pozarządowe) lub w pokoju nr 301 w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
tut. Urzędu.

http://www.staszow.pl/
mailto:biuro@staszow.pl


Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 9/2023

                                                                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy
 kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania złożonych ofert na

realizację zadań publicznych  gminy Staszów w 2023 roku 

1. Imię i nazwisko kandydata:    
 .....................................................................................

2. Dane kontaktowe kandydata (tel., e-mail):

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

3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata.

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

4. Nr   KRS  lub  innego  właściwego rejestru:
 .........................................................................................

                        .................................................................................................
.
                                                                                      (czytelne podpisy oraz pełnione funkcje  osób upoważnionych do reprezentacji
                                                                                                                           organizacji zgłaszającej kandydata)

Deklaruję  chęć  udziału  w  pracach   komisji  konkursowej  opiniującej  oferty  w  ramach  otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy
Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o pożytku
publicznym i o wolontariacie,  która bierze lub będzie brała  udział w konkursie z wyłączeniem

….....................................................................................................................................................................
                                                                                       (wpisać nazwę organizacji)

Oświadczam że:
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Posiadam doświadczenie w przedmiocie realizacji zadań publicznych we wskazanym powyżej obszarze działalności 

organizacji pozarządowych.
4. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na 

realizację zadań publicznych.
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.
6. Zapoznałem się z ustawą o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie oraz obowiązującym Rocznym 

Programem Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

    

     
 …............................. dnia......................                                                        ….............................................................
                                                                                                           (czytelny podpis kandydata na członka komisji konkursowej)


