
 

Zarządzenie Nr 19/2023 
Burmistrza Brzeska 
z dnia 18.01.2023r. 

 
w sprawie zasad zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe na członków Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie zadań publicznych związanych z realizację zadań  

gminy w roku 2023 w zakresie Pomocy Społecznej - Prowadzenie jadłodajni dla ubogich  

i bezdomnych. 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr LV/431/2022 z dnia 30 
listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko na rok 2023 z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 30 ust.1i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) – Burmistrz Brzeska zarządza co następuje: 

§1 
1.Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zainteresowane 
udziałem w pracach Komisji Konkursowej wyłaniane są z przedłożonych zgłoszeń. 
2.Zgłoszenia należy dokonać na formularzu określonym w załączniku do Zarządzenia, podpisanym 
przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej i dostarczyć 
do siedziby Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, pok. 11 do dnia 
03.02.2023 r. 
3.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom 
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

§2 
Osoby, o których mowa w §1ust.1muszą spełniać poniższe warunki: 
 
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert, 
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,               
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności, 
e) mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje.    

 
§3 

Burmistrz Brzeska powołuje 7 członków Komisji konkursowej w składzie: 5 przedstawicieli Burmistrza 
oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W razie braku zgłoszeń przedstawicieli organizacji 
pozarządowej Burmistrz powołuje 5 członków Komisji konkursowej. 
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Burmistrz Brzeska 

(-) mgr Tomasz Latocha 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2023 
Burmistrza Brzeska z dnia 18.01.2023r. 

1. Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub  podmiotu  określonego w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie zadań publicznych 

związanych z realizację zadań  gminy w roku 2023 w zakresie Pomocy Społecznej -

Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych. 
1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej: 

 

2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr/): 

 

Adres kontaktowy kandydata: 

ul. Telefon/fax  

Kod pocztowy Miejscowość adres e-mail 

3. Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność organizacji /podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

1) Nazwa organizacji podmiotu: 

2) Funkcja: 

Oświadczam że: 

1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.        
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie. 
3. Posiadam doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji 

konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w 
art.3 ust.3 ustawy. 

4. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru 
członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie zadań publicznych związanych z 
realizację zadań  gminy w roku 2023 w zakresie Pomocy Społecznej - Prowadzenie jadłodajni dla 
ubogich i bezdomnych. 

5. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie zadań 
publicznych związanych z realizację zadań  gminy w roku 2023 w zakresie Pomocy Społecznej - 
Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych. 

Podpis kandydata na członka komisji:  

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej; 

Podpis i pieczęcie osób upoważnionych do 
reprezentacji organizacji zgłaszającej. 

 

 

 



 

 

 

 


