
ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 

Wójta Gminy Żelazków  

z dnia 26 stycznia 2023 roku   
 

w sprawie:  naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej 

oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV/333/2022 

Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023 r. oraz w związku z Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy 

Żelazków z dnia 16 stycznia 2023 r. i Zarządzeniem nr 6/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 

stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 

2023 roku. 

 

§ 1  

Przeprowadza się nabór osób reprezentujących  organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie do prac w komisji konkursowej na zasadach określonych w załączniku nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Żelazków  

                                                                                                               /-/ Michał Kraszkiewicz 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 16/2023 

 Wójta Gminy Żelazków   

z dnia 26 stycznia 2023 r.  

 

Zasady naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej 

oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

1. Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty 

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

2.   Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 w Sekretariacie 

Urzędu Gminy Żelazków do dnia 7 lutego 2023 r.  

3. Powołana Komisja Konkursowa dokona oceny ofert w zakresie  kultury i sztuki. 

 

4. Podmiot dokonujący  zgłoszenia  do komisji konkursowej  nie może ubiegać się  o dotacje  w/w  

zakresie. 

5. Członkiem Komisji nie może być osoba, która: 

a) jest osobą najbliższą dla osoby reprezentującej oferenta (tzn. małżonek, wstępny, rodzeństwo, 

powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku do przysposobienia oraz jej 

małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), 

b) pozostaje w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej z osobą reprezentującą oferenta, 

c) pozostaje z osobą reprezentującą oferenta w innych relacjach mogących budzić podejrzenia  

o stronniczość lub interesowność.  

6. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawniony do tego statutowo organ.  

7. Spośród zgłoszeń, które wpłyną w terminie i zostaną prawidłowo wypełnione Wójt Gminy 

Żelazków  wybiera osoby do  pracy  w komisji konkursowej.  

8. Za pracę w komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, praca w komisji 

konkursowej ma charakter społeczny.  

 

 

Wójt Gminy Żelazków  

                                                                                                               /-/ Michał Kraszkiewicz 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia  Nr 16/2023  

Wójta Gminy Żelazków   

z dnia 26 stycznia 2023 r.  

ZGŁOSZENIE  

do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji 

zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Nazwa Organizacji oraz forma prawna: 

 

Adres siedziby podmiotu: 

 

Telefon oraz adres poczty elektronicznej: 

 

DANE KANDYDATA: 

Imię i nazwisko:  

 

Funkcja w Organizacji ( np.: Prezes, Skarbnik, członek, wolontariusz ): 

 

Telefon oraz adres poczty elektronicznej: 

 

Oświadczam, iż spełniam poniższe kryteria: 

1) nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

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

 

Podpis kandydata: ………………………………………………………………..……. 

Oświadczamy, iż nasza organizacja/podmiot nie będzie ubiegał się o dotację w ramach niniejszego 

konkursu. 

 

Podpisy oraz pieczęcie statutowego organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 


