
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 7 marca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych 
ofert 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) i § 8 ust.1 pkt 1 i § 12 ust. 1 Programu 
współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 - stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr  LIII/1042/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 oraz § 
7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce 
Regulaminu Organizacyjnego, zmienionego Zarządzeniami: Nr 282/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 
17 czerwca 2019 r., Nr 329/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 426/2019 z dnia 23 września 2019 r., Nr 495/2019 
z dnia 15 listopada 2019 r., Nr 561/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r., Nr 358/2020 z dnia 2 września 2020 r., 
Nr 129/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., Nr 338/2021 z dnia 25 października 2021 r.,Nr 411/2021 zdnia 
30 grudnia 2021, Nr 31/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych 
zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2022 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia. 7 marca 2022 r. 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia członka Komisji Konkursowej i o poufności 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) 

……………….……………………………………………, 

Oświadczam, że  nie zachodzi żadna z przesłanek wyszczególnionych w art. 24 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, mogących skutkować wyłączeniem 

mnie z udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA 

UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, a w szczególności: 

- nie byłem/am i nie jestem oferentem ubiegającym się o realizację zadań publicznych wymienionych 

w Zarządzeniu Nr .................    Prezydenta Miasta Kielce z dnia ...............2022 r. 

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 

związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub 

członkami organów zarządzających lub nadzorczych oferenta ubiegającego się o realizację ww. 

zadań publicznych; 

- przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania nie pozostawałem/am w stosunku 

pracy lub zlecenia z oferentem i nie byłem członkiem jego organów zarządzających lub nadzorczych; 

- nie pozostaję z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

wątpliwości co do mojej bezstronności. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do opiniowanych ofert, 

zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia Przewodniczącemu Komisji Konkursowej, której 

jestem członkiem. 

Ponadto zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych 

z przedmiotem pracy Komisji do czasu podjęcia przez Prezydenta decyzji o przyznaniu dotacji. 

Kielce, dnia …………………………….... 

…………………………………………… 

(czytelny podpis)  

   

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych przyczyn, podlegam wyłączeniu z prac Komisji 

Konkursowej. 

Kielce, dnia ……………………………..  

…………………………………………… 

 (czytelny podpis) 
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