
UCHWAŁA NR 764/2021 
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gliwickiego 

Na podstawie, art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz uchwały 
Nr 752/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego 

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez 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 z późn. zm.) do 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań 
publicznych Powiatu Gliwickiego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; porządku i bezpieczeństwa 
publicznego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ochrony i promocji 
zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej. 

§ 2. 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Wicestarosta Gliwicki. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   
Wicestarosta Gliwicki 

 
 

Adam Wojtowicz 

 
Członek Zarządu Powiatu 

Gliwickiego 
 
 

Ewa Jurczyga 

Id: 4A8AE1E2-7DDD-4F2D-BA93-953DC62238EB. podpisany



 

 

W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI 
KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM 

KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE W 2021 r. REALIZACJI ZADAŃ 
PUBLICZNYCH POWIATU GLIWICKIEGO 

1. Zarząd Powiatu Gliwickiego zaprasza organizacje pozarządowe i 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 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na 
członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego z  zakresu: kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej; porządku i bezpieczeństwa publicznego; nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych 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 z późn. 
zm.), biorących udział w konkursie. 

3. Zgłoszenia w postaci formularza należy w terminie do 9 lutego 2021 r. przesłać w formie 
elektronicznej na adres e-mail: wes@starostwo.gliwice.pl, złożyć bezpośrednio w urnie Biura 
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach, znajdującej się w wejściu głównym 
urzędu, ul. Zygmunta Starego 17. Datą złożenia dokumentu jest moment jego wpływu do urzędu. 

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania 
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego 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 z późn. zm.). Oryginał zgłoszenia należy przedłożyć przewodniczącemu komisji 
konkursowej najpóźniej w dniu posiedzenia komisji. 

5. Zarząd Powiatu Gliwickiego dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do komisji 
konkursowej, decydując również o liczbie i składzie komisji konkursowej. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 764/2021
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 2 lutego 2021 r.

Id: 4A8AE1E2-7DDD-4F2D-BA93-953DC62238EB. podpisany

mailto:wes@starostwo.gliwice.pl


 

 

 

ZGŁOSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

1.  Imię i nazwisko osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub 
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy 

 

 

 

2.  Nazwa, adres, siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy: 

 

 

3.  Nazwa i numer właściwego rejestru (np. KRS, ewidencja Starosty) 

 

 

4.  Sposób reprezentacji (zgodnie z właściwym rejestrem) 

 

 

5.  
 

 

 

 

Dane osób wchodzących w skład organu 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 764/2021
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 2 lutego 2021 r.
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6.  Oświadczam, że: zobowiązuję się do zapoznania z Regulaminem pracy 
komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gliwickiego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej; porządku i bezpieczeństwa publicznego; nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; 
ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także z trybem postępowania 
o udzielenie dotacji.  
 
 
 

…………………………………………….. 
                                                              czytelny podpis kandydata 

 
 

7. 1  

 

……………………………………………… 

 

 

………………………………………………. 

podpisy osób upoważnionych (zgodnie z właściwym rejestrem) 

 

Organizacje pozarządowe i 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 z późn. zm.) obowiązane są wypełnić wymagania wynikające z rozporządzenia 
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w stosunku do osób 
wskazanych do pracy w komisji. 

 
1pkt 1-5 i 7 dot. organizacji zgłaszającej reprezentanta do komisji 
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