
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz rozdz. XII 

Uchwały Nr XLV/540/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

zaprasza do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na wsparcie realizacji zadania publicznego 

pn. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia” w 2022 roku. 

I. Informacje ogólne. 
 

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, 

spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez 

zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą 

kandydata. 

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego 

kandydata. 

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób 

uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej. 

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. 

Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej 

zadecyduje Prezydent Miasta Stalowej Woli w drodze zarządzenia. 

6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które  korzystają z pełni praw 

publicznych. 

7. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec 

wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

8. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu 

komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

II. Wymagania stawiane kandydatom. 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział 

w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadających wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie 

z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert. 

III. Zadania członka komisji konkursowej. 
 

1. Zapoznanie się z ofertami. 

2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie. 

3. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych 

w Zarządzeniu w/s ogłoszonego otwartego konkursu ofert. 

 



IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury. 

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym 

do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, w godzinach 7.30-15.30, w terminie 

do dnia 15 czerwca 2022 roku, z dopiskiem Wydział Edukacji i Zdrowia. 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Dziura, tel.: 15 643 34 77. 



Formularz zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2022 roku. 
 

CZĘŚĆ A. 

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WSKAZUJĄCEGO KANDYDATA 

 

Dane organizacji lub podmiotu wskazującego kandydata 

1. Nazwa organizacji  

lub podmiotu 

 

 
 

2. Adres siedziby organizacji  

lub podmiotu 
 
 
 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

1. Imię i nazwisko 
 

 

2 Telefon kontaktowy 
 

 

 
 
 
……………………………………….. 
Data i pieczęć organizacji/podmiotu 
 

 

 

 

……………………………………………… 

Pieczątki i podpisy osób upoważnionych  

do reprezentacji organizacji /podmiotu 

 

CZĘŚĆ B. 
WYPEŁNIANA PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

DEKLARACJA ZŁOŻONA PRZEZ KANDYDATA 
 
Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na wsparcie 
realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia” 
 
   

…………………….…………………………… 
Data i podpis kandydata 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Oświadczam, że: 
 
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
3) Nie jestem członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie. 
4) Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji 

Konkursowej. 
5) Reprezentuję organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi 

dokumentami. 
6) Akceptuję warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. 
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781). 
 

…………………….…………………………… 
Data i podpis kandydata 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17709549?cm=DOCUMENT

