
1 

 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 416/2018  

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji 
konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w konkursie 
ogłoszonym zarządzeniem 415/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie 
współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2019 rok. 

1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych do 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, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, które wezmą 
udział w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w danym konkursie na 2019 r. 

2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do 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. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. 
zm.); 

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 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 2018 r. poz. 1000) 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 416/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 17 grudnia 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych 
w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu 
pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega 
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok, dostępnym na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega i Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

3. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, 
zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 416/2018 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru 
kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej 
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, 
określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 rok, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Tarnobrzega i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

4. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, 
realizowanych w 2019 roku, trwa od 19.12.2018 r. do 09.01.2019 r. Zgłoszenie należy 
złożyć lub przesłać na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 
7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpłynięcia 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 do 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. 3 

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) Janusz Chabel – Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta 
Tarnobrzega – przewodnicząca komisji, 

2) Stanisław Bochniewicz – Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta 
Tarnobrzega. 

3) Robert Chrząstek – Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, 

12. Komisję oceniającą oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert powołuje 
osobnym Zarządzeniem Prezydent Miasta Tarnobrzega. 
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13. Od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega nie przysługuje odwołanie. 

14. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. 

 


