
UCHWAŁA NR 1007/22 
ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 
 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych 
powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  

na realizację w 2023 roku zadań publicznych  
 

 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Postanawia się zamieścić na stronie internetowej Powiatu Mińskiego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim ogłoszenie o naborze kandydatów (przedstawicieli organizacji 
pozarządowych) na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania 
ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań 
publicznych w zakresie: 
1) ochrony i promocji zdrowia,  
2) turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży,  
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 22 grudnia 
2022 r. do dnia 10 stycznia 2023 r. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Przewodniczący – Antoni Jan Tarczyński  

Wicestarosta – Witold Stefan Kikolski   

Członkowie Zarządu: Henryk Józef Księżopolski  

Marek Jerzy Pachnik  

Leszek Celej   

 
          

 



 
 

Załącznik do uchwały Nr 1007/22 
Zarządu Powiatu Mińskiego 
z dnia 21 grudnia 2022 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu 
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku 

zadań publicznych  
 
 
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 2022 poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Mińskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania swoich przedstawicieli  
na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert, złożonych  
w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie: 

1) ochrony i promocji zdrowia,  
2) turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży,  
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych 
biorących udział w konkursie w danym zakresie. 
 
Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się w Starostwie Powiatowym w Mińsku 
Mazowieckim ul. T. Kościuszki 3. 
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom komisji nie przysługuje 
zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia komisji. 
 
Wskazania kandydata do pracy w komisjach konkursowych należy dokonać na druku 
Formularza zgłoszenia oraz przesłać na adres: 
 
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, 
ul. T. Kościuszki 3 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Wydział Oświaty i Promocji 
 
bądź na adres poczty elektronicznej: organizacje@powiatminski.pl 
 
do dnia 10 stycznia 2023 r. 
 
Wyboru kandydatów do pracy w komisjach konkursowych dokona Zarząd Powiatu 
Mińskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej, w celu opiniowania ofert, 

złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych  

w zakresie*: 

1) ochrony i promocji zdrowia,  

2) turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży,  

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  
 
Dane kandydata  
 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….. 

 
2. Dane kontaktowe: 

 
 adres do korespondencji ……………………………………………………………………….. 

 
 tel. ………………………… e-mail: ……………………………...……………………..…..… 

 
3. Rekomendacja kandydata: 

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

 
Dane organizacji pozarządowej wskazującej kandydata: 

 
1. Nazwa i adres organizacji: 

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

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

 
2. Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby reprezentującej organizację: 

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

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
………………………………………………………………… 

czytelny podpis osoby reprezentującej organizację 
 
 
 



 
Oświadczenie kandydata 

 
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej powołanej w celu 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań 

publicznych w zakresie*: 

1) ochrony i promocji zdrowia,  

2) turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży,  

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres  

do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) dla celów związanych  

z udziałem w pracach komisji konkursowej. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, dostępną na stronie 

www.bip.powiatminski.pl, zakładka: Ochrona danych osobowych, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania moich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, 

prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, która nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 
………………………………………………………………… 

czytelny podpis kandydata 
 
 

*należy podkreślić odpowiedni zakres. 
 
 
 
 
 
         Starosta Miński 
 
 (-) Antoni Jan Tarczyński 


