
 
 

        Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie  

  

 Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza nabór 

na członków Komisji Konkursowej  

  

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327) „w skład komisji 

konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie” 

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza  nabór do komisji konkursowej w celu dokonania 

oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w otwartym konkursie ofert wsparcie realizacji 

zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i rekreacji w 2023 roku.  

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego 

w niniejszym ogłoszeniu.  

3. Komisja konkursowa dokumentuje swoja pracę w formie pisemnej, zgodnie 

z ogłoszonymi warunkami konkursowymi.  

4. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza Miasta Zakopane 

lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.  

5. Burmistrz Miasta Zakopane lub osoba przez niego upoważniona powołuje 

do komisji, oprócz pracowników Urzędu Miasta Zakopane i jednostek organizacyjnych 

Gminy Miasta Zakopane, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, spośród zgłoszonych kandydatur. 

6. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:  

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,  

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.2000),  

3) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,  

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 

nr 2 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez kandydata/kandydatkę 

oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę. 

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział 

w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

8. Reprezentant w/w organizacji, powołany do komisji konkursowej, będzie 

zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych do konkursu ofert do złożenia 

na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu 

interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 3 

do ogłoszenia konkursowego. 

9. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie do dnia 

9 stycznia 2023 r. do godz. 16:00: 

• osobiście na Dzienniku Podawczym UM Zakopane, ul. Kościuszki 13, lub  

• drogą pocztową (decyduje data wpływu)  


