
UCHWAŁA NR CCCLXXXIX/219/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert 
na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

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, 1535 i 2490) oraz Uchwały 
Nr 285/XLI/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie „Programu Współpracy 
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok” uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań 
publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

§ 2. Szczegółowe warunki prowadzonego naboru kandydatów określone są w ogłoszeniu o naborze 
kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 
z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wzór formularza zgłoszeniowego do naboru kandydatów, o których mowa w §1 uchwały, określa 
Załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Kultury i Promocji. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu 
 Krzysztof  Szczegielniak  

4. Członek Zarządu   
Dariusz  Kołodziejczyk  

2. Wicestarosta   
Paweł Zawada 

5. - 

3. Członek Zarządu  
Kinga Błaszczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CCCLXXXIX/219/22 

Zarządu Powiatu Otwockiego 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki 

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Zarząd Powiatu Otwockiego na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą, zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do oceny ofert na 
realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki 
i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest rekrutacja na członków komisji konkursowych, reprezentujących 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem 
w pracy komisji konkursowej we wskazanym zakresie. 

2. Nabór trwa do 4 marca 2022 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa) i odbywa się 
poprzez wypełnienie i dostarczenie do Kancelarii Starostwa uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, wg 
załączonego wzoru. 

3. Skład komisji konkursowych do oceny ofert w ww. zakresie jest określany przez Zarząd Powiatu 
Otwockiego w drodze uchwały. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, wskazane 
osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji 
konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d, lub art. 15 ust. 2f ustawy. 

4. Zadania komisji konkursowej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy. Udział w pracach komisji 
konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać dieta lub zwrot 
kosztów podróży. 

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Biurem Kultury 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, tel. 22 788 15 34, wew. 369, email: kultura@powiat-
otwocki.pl. 

 Przewodniczący Zarządu 
 Krzysztof  Szczegielniak  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CCCLXXXIX/219/22 

Zarządu Powiatu Otwockiego 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisjach konkursowych do opiniowania ofert złożonych 
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego. 

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji ................................................................................................... 

Kontakt ze zgłoszonym kandydatem : 

- adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………….. 

- tel. ……………………………………………………………………………………………………………… 

- e-mail …………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa organizacji zgłaszającej .......................................................................................................................... 

Adres organizacji zgłaszającej ............................................................................................................................ 

Osoby zgłaszające (imię i nazwisko, funkcja) .................................................................................................... 

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

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

(czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji zgłaszającej kandydata) 

Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych 
konkursów na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresów: 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- wspierania i upowszechniania sportu; 

- turystyki i krajoznawstwa. 

Oświadczam że: 

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

2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie biorących udział w konkursie ze wskazanego przeze mnie obszaru. 

3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Posiadam doświadczenie w przedmiocie realizacji zadań publicznych we wskazanym powyżej obszarze 
działalności organizacji pozarządowych. 

5. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji 
pozarządowych na realizację zadań publicznych. 

6. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

7. Zapoznałem się z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz obowiązującym Programem 
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 
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………..………................……….……………......………………………    
  (czytelny podpis kandydata na członka komisji konkursowej) 

 Przewodniczący Zarządu  
Krzysztof  Szczegielniak  
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Uzasadnienie 

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania 
publicznego organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powołanej 
wyżej ustawy ogłasza otwarte konkursy ofert. 

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

Uchwałę w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poleca się podać do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Otwockiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w serwisie społecznościowym. 

 

  Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof  Szczegielniak  
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