
ZARZĄDZENIE NR 302/2021 
BURMISTRZA WOŁOMINA 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych 
na członków komisji konkursowych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 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.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji 
konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach 
ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w 2022 roku. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Wzór zgłoszenia przedstawiciela organizacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podaje się do publicznej wiadomości: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org w zakładce NGO, 
Edukacja, Sport, Zdrowie/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Zlecanie zadań publicznych, 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie (II piętro). 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Wołomina 
 
 

Elżbieta Radwan 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 302/2021 

Burmistrza Wołomina 

z dnia 26 października 2021 r. 

Ogłoszenie 

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków 
komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 
w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w roku 2022. 

1. Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedziba lub filia mieści 
się na terenie gminy Wołomin. 

2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia, 
udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie: www.wolomin.org w zakładce NGO, 
Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Zlecanie zadań publicznych. 

3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miejskim w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4, zgodnie 
z obecnie obowiązującą procedurą składania dokumentów do Urzędu, w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w pokoju 
211, pod numerem telefonu: 22 763 30 46/96 lub adresem e-mail: dialog@wolomin.org.pl. 

Sprawę prowadzi Wydział Polityki Społecznej.
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….................................................................. …..............        Wołomin,.....................................

...................................................................... ….............
Nazwa i siedziba  podmiotu zgłaszającego lub pieczęć

Burmistrz Wołomina 

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Zgłaszam Panią/Panią   ..............................................................................................................................................

jako kandydata .......................................................................................................................................................

nazwa podmiotu zgłaszającego

na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert 
złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin 

otwartych konkursów ofert.

Krótka informacja prezentująca kandydata, określająca kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka komisji
konkursowej:
…………………………………………………………………………………………………............................................

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

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

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nasz

kandydat nie może uczestniczyć w następujących konkursach:

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

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

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

Dane kontaktowe kandydata:

Adres do korespondencji .........................................................................................................................................

Telefon kontaktowy/e -mail …................................................................................................................................

.................................……….......................
(czytelny podpis przedstawiciela podmiotu zgłaszającego)

Oświadczenia kandydata 

1.  Wyrażam zgodę na udział w komisji konkursowej powoływanej  w celu opiniowania ofert  złożonych przez
organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę Wołomin otwartych konkursów ofert na realizacje
zadania publicznego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Wołomin, dnia ..................................
........................................................

(czytelny podpis kandydata)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 302/2021

Burmistrza Wołomina

z dnia 26 października 2021 r.
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