
ZARZĄDZENIE NR 423/2021 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji 
konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji 
konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2022 r. 
w zakresie pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2. Otwarty konkurs ofert ogłoszony został Zarządzeniem Nr 421/2021 r. Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 
dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi”. 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki ogłoszonego naboru określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - 
Ogłoszenie o naborze. 

2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Wzór oświadczenia wyrażającego zgodę kandydata na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Mirosław Pluta 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 423/2021  Prezydenta Miasta Tarnobrzega            

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów                

na przedstawicieli organizacji  pozarządowych                                  

w komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu                    

pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

 

 

Ogłoszenie o naborze 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, składane w ramach 

otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 421/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi” w 2022 r. 

1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej mogą być 

członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na 

terenie miasta Tarnobrzega oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami), 

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, które wezmą udział w konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w danym zakresie w 2022 r. 

2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej muszą spełniać 

łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych; 

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział 

w konkursie; 

3) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735); 

4) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji 

konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów 

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

5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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; 

6) wraz ze zgłoszeniem złożą oświadczenie, którego wzór określa Załącznik nr 3 do zarządzenia 

nr 423/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty 

na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: wspieranie rodziny                                

i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. 

3. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej zgłasza się 

na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 423/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji 
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pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych 

z zakresu pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. 

4. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej 

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: wspieranie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, realizowanych w 2022 roku trwa 7.12.2021 do 21.12.2021 r. Zgłoszenie 

należy złożyć lub przesłać na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 

39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem na kopercie: „Nie otwierać – nabór kandydatów do komisji 

konkursowej”. Decyduje data wpływu do Urzędu. 

5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata do pracy 

w komisji z danego zakresu. 

6. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację. 

7. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w komisji konkursowej: 

1) niekompletne, 

2) bez oświadczenia, 

3) złożone w innej formie niż określona w ust. 3, 

4) złożone w Urzędzie Miasta Tarnobrzega po terminie określonym w ust. 4 

8. Wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje komisja rekrutacyjna, która rekomenduje 

Prezydentowi powołanie przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

9. Komisję rekrutacyjną tworzą pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega z wydziałów 

merytorycznie zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi. 

10. W skład komisji rekrutacyjnej Prezydent Miasta Tarnobrzega powołuje urzędników: 

1) Robert Chrząstek – Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej – przewodniczący 

komisji, 

2) Magdalena Korczak – Inspektor w Wydziale Organizacji i Partycypacji Społecznej. 

11. Komisję oceniającą oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert powołuje osobnym 

zarządzeniem Prezydent Miasta Tarnobrzega. 

12. Od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega nie przysługuje odwołanie. 

13. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. 
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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 423/2021  Prezydenta Miasta Tarnobrzega            

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów                        

na przedstawicieli organizacji  pozarządowych                                   

w komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu pomocy 

społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej 

przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega do opiniowania złożonych ofert w otwartym 

konkursie z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi” 

 

 

Informacje o kandydacie  

 

1.Imię i nazwisko kandydata: 

 

 

 

2. Adres kontaktowy kandydata:  

Adres email: 

 

Telefon/fax: 

3. Opis doświadczenia kandydata na członka komisji w zakresie działalności organizacji/ 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie: 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:  

1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.  

2. Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

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

3. W ostatnich trzech latach od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am w stosunku 

pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byłem członkiem władz jakiegokolwiek 

z wnioskodawców biorących udział w konkursie.  

4. Posiadam doświadczenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o którym 

mowa w pkt 3 niniejszego formularza, tj. od roku: 

5. Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez administratora, którym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych 

osobowych w celu udziału w Komisji konkursowej oceniającej oferty. Powyższa zgoda została 

wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.  

6. Zapoznałam/em się z regulaminem powoływania Komisji konkursowej i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu w tym adres email i nr telefonu są zgodne 

z aktualnym stanem faktycznym.  

7. Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych 

na podstawie  dostępnych rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności 

wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 
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8. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowych powoływanych przez Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych.  

9. Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 

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

w komisjach konkursowych Urzędu Miasta Tarnobrzega i wyrażam zgodę na umieszczenie mnie 

w bazie członków komisji konkursowych Urzędu Miasta Tarnobrzega.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Prezydent 

Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem 

adresu:  mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl  iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

3. Dane osobowe pozyskane w ramach naboru na członków Komisji konkursowej gromadzone są w 

celu oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert. Dostęp do tych danych mają 

pracownicy Wydziału merytorycznego organizującego konkurs. 

4. Osoby zgłaszające i zgłaszane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie. 

Bez ich podania nie jest możliwy udział zgłaszanej osoby w pracach Komisji konkursowej. 

6. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Tarnobrzega: www.tarnobrzeg.pl. 

 

 

Podpis kandydata 

na członka komisji: 

 

 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 

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

konkursowych Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej Urzędu Miasta Tarnobrzega 

 

 

Podpis i pieczęcie 

członków Zarządu 

organizacji/podmiotu: 

 

 

 

Podpis i pieczęcie 

członków Zarządu 

organizacji/podmiotu:  

 

 

Podpis i pieczęcie 

członków Zarządu 

organizacji/podmiotu: 
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Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 423/2021  Prezydenta Miasta Tarnobrzega            

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów                        

na przedstawicieli organizacji  pozarządowych                                   

w komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu                    

pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej                     

 
 
  
 
 
 
 
…………………………………………….…………….  

                       Imię i nazwisko  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds.  opiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta 

Tarnobrzega w zakresie zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami 

interwencyjnymi”, powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                            (data i podpis) 
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