
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 listopada 2022 r. 

 

 

WSZYSTKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów 

ofert realizacji zadań publicznych   

 

 

 

W oparciu o §16 Uchwały nr LX/1027/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 25 października 2022 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2023 rok, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza nabór przedstawicieli reprezentujących 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji Konkursowych 

do zaopiniowania i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

• Członkowie Komisji, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych 

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

i o wolontariacie powoływani są do oceny ofert (w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu) 

oraz opiniowania ofert, złożonych w drodze otwartego konkursu ofert. 

• W skład Komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział 

w konkursie oraz przedstawiciele Urzędu Gminy, będący członkami organizacji biorących 

udział w konkursie. 

• Członkowie Komisji muszą posiadać doświadczenie w zakresie przygotowania 

wniosków/ofert o dotacje/środki publiczne oraz realizacji projektów/zadań ze środków 

publicznych. 

• Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

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



mogą zgłosić po jednym kandydacie. Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne 

z powołaniem go do składu Komisji Konkursowej. 

• Członkowie Komisji powoływani są na czas do zakończenia procedur związanych 

z rozpatrywaniem ofert złożonych w konkursie. 

• Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

• Wymaganym dokumentem jest zgłoszenie kandydatury na członka Komisji Konkursowej 

według wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia. 

• Wymagane dokumenty można składać osobiście lub tradycyjną pocztą w kopercie 

opisanej „zgłoszenie do Komisji Konkursowej - Organizacje Pozarządowe” 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Tarnowie 

Podgórnym, ul. Poznańska 115 lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1. 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.  

• Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie kompletne zgłoszenia, przesłane w terminie 

i sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

• Po powołaniu do składu Komisji Konkursowej, jej członkowie zobowiązani będą 

do złożenia oświadczeń: 

- o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadomienia o tym 

przewodniczącego Komisji i wyłączenia się od analizy i oceny ofert; 

- o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich 

udziałem w pracach Komisji; 

- o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Gminie Tarnowo Podgórne. 

 

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Tadeusz Czajka 


