
ZARZĄDZENIE NR 0050/1036/2022 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 5 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji 
konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze 
środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 

w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 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.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji 
konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze środków 
pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie 
pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

2. Zasady naboru określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej, dokonuje się na formularzu, stanowiącym, 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 3. Odpowiedzialność za realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji 

i Spraw Społecznych. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
   

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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§ 1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej mogą być 
osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji 
pozarządowych biorących udział w konkursie ofert. 
§ 2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą 
spełniać łącznie następujące kryteria: 
1) korzystają z pełni praw publicznych; 
2) nie reprezentują ani nie są członkami - zwyczajnymi, honorowymi, wspierającymi, organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, biorących udział w postępowaniu konkursowym; 
3) nie podlegają wyłączeniu z postępowania konkursowego na zasadach określonych w art. 24 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
735, z późn. zm.); 
4) mają przynajmniej dwuletnie, udokumentowane przez organizację pozarządową, doświadczenie 
w zakresie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Świebodzice. 
§ 3. 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata. 
2. Pisemne zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych należy składać w 
Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 
pok. nr 10 w terminie do 13 maja 2022 r., do godz. 15:00. 
§ 4. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej zgłasza 
się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
§ 5. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do komisji konkursowej: 
1) niekompletne, 
2) złożone w innej formie, 
3) złożone po terminie określonym w § 3 ust. 2. 
§ 6. O wyborze przedstawicieli organizacji decyduje Burmistrz Miasta Świebodzice. 
§ 7. Udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie 
ofert jest nieodpłatny. 
§ 8. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena ofert  na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze 
środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 
w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgłoszonych do 
otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 
zm.). 
 
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/1036/2022
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 5 maja 2022 r.
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Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursach 
ofert w roku 2022 
1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji konkursowej: 
 
2. Adres kontaktowy kandydata: 
 
3. Telefon kontaktowy kandydata: 
 
Opis zaangażowania kandydata na członka Komisji konkursowej w działalność 
organizacji/podmiotu wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie: 
1) Nazwa organizacji/podmiotu: 
 
2) Funkcja: 
 
3) Uzasadnienie wyboru: 
 
 
..................................................... 
(podpis kandydata) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do udziału w procesie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 
2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi 
opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
W szczególności przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania mnie w skład komisji jako 
przedstawiciela organizacji, moje imię i nazwisko wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuję, 
zostaną wpisane w zarządzeniu Burmistrza Miasta Świebodzice powołującym skład osobowy 
komisji, które będzie publicznie dostępne. 
 
…………………………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis kandydata) 
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/1036/2022
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 5 maja 2022 r.
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