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O g ł o s z e n i e 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty  

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta 

Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 431/2022 Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 5 grudnia 2022 r. 

 

 Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej 

oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta 

Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym 

Zarządzeniem Nr 431/2022 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 grudnia 2022 r. 

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.1057 ze zm.) z wyłączeniem 

organizacji składających oferty w ramach tego konkursu. Kandydaci zgłoszeni do udziału 

 w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

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

2) reprezentują zgłaszającą ich organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 

3 ust. 3 w/cyt. ustawy, 

3) posiadają dobrą znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych, 

4) wyrażają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Zadania komisji konkursowej:  

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym 

konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie; 

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego; 

3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert; 

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku listownie lub na dzienniku 

podawczym w Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2. Udział w posiedzeniach 

komisji konkursowej jest nieodpłatny  

                                                                                               WZ BURMISTRZA 

                                                                                                  mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki 

                                                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA 
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Załącznik do ogłoszenia o naborze  
kandydatów do komisji konkursowej 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej 
 
Imię i nazwisko kandydata na członka 
komisji: 

 

Telefon kontaktowy:  
E-mail kontaktowy:  
Kandydat jest przedstawicielem następującej 
organizacji pozarządowej/ podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie: 

 

 

• Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy 
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym 
Zarządzeniem Nr 431/2022 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 grudnia 2022 r. 

• Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd |Miejski 
w Dębicy reprezentowany przez Burmistrza Miasta Dębicy z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 
39-200 Dębica, w zakresie: i mię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz nazwa podmiotu, 
jaki reprezentuję, w celu naboru kandydat na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Dębicy. 
 
 
Data i czytelny podpis 
kandydata na członka komisji: 
 

 

 
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza 
Miasta Dębicy jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu*: 
 
 
 
Pieczęć organizacji/podmiotu* 
 
 

 

Podpisy członków Zarządu/ 
osób upoważnionych 
do reprezentacji organizacji/ 
podmiotu na zewnątrz: 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


