o
ZARZĄDZENIE

Nr 375/2022

Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 17 stycznia 2022 r.

kandydatów na członków Komisji
ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert
konkursowej do opiniowania

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru
w 2022 r.

r.

o działalności
Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
1057
Uchwały
zm.),
z
późn.
wolontariacie
2020,
(Dz.U.
poz.
pożytku publicznego o
Nr XXI/168/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia
i

i

Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
wolontariacie na rok 2022r. (Dz.Urz. woj.warm-maz. poz 5279)
zarządza się co następuje:

$1.

Ogłasza się otwarty nabór kandydatów na członków Komisji

konkursowej do
realizację zadań

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
publicznych Gminy Dubeninki w formie wsparcia w roku 2022 przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku
publicznego wolontariacie w zakresie:
1) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego
poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw,
2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych,
3) promocji i organizacji wolontariatu,
4) pomoc społeczna uczniów studentów,
5) rozwoju kultury fizycznej sportu,
6) ratownictwa ochrony ludności.
i

i

i

i

i

i

5 2.

Warunki naboru określa załącznik do zarządzenia.

$3.

Informację o naborze publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki www.dubeninki.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
$ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Gminy Dubeninki ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

$5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Ż

86.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia
wójta Gminy Dubeninki
z dnia 17 stycznia 2022r.

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze na członków Komisji konkursowej
Wójt Gminy Dubeninki
na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.),

ogłasza

otwarty nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
Gminy Dubeninki w roku 2022 w formie wsparcia przez
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznego i wolontariacie

opiniowania
publicznych
organizacje
działalności

Informacje ogólne

I.

Celem niniejszego naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji
konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zainteresowanych udziałem w pracach Komisji w 2022r.
Il.

1.

Wymagania dotyczące kandydatów na członków Komisji
Kandydaci

na

członków

Komisjj muszą być wskazanymi pisemnie przez
lub
organizację pozarządową
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego
wolontariacie, zarejestrowani
prowadzący
działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kandydaci na członków Komisji nie pozostają wobec wnioskodawców biorących
udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby
budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
Kandydaci na członków Komisji nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu
biorącego udział w otwartym konkursie ofert w roku 2022.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 z póź. zm.) dotyczące wyłączenia
pracownika.
Kandydaci na członków Komisji są obywatelami RP
korzystają z pełni praw
publicznych.
i

i

i

Wybór kandydatów z
.

.

listy do

prac w komisjach konkursowych.

Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z

powołaniem go do składu Komisji.
Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych zleconych w 2022 roku przez Gminę Dubeninki
organizacjom pozarządowym podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 w/w ustawy
powołuje Wójt Gminy Dubeninki w drodze zarządzenia.
i

IV.

Zadania Komisji konkursowej.

.

BN

Opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2022 roku.

Ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w 2022 r.
Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Dubeninki, który
podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert najlepiej służących
realizacji zadań oraz o podziale środków.
V.

Termin sposób zgłaszania kandydatów do komisji.
i

Kandydatów na członków Komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do
dnia 7 lutego 2022
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia, podpisanym przez kandydata oraz przez osoby
upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu.
Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki,
ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki.

r.

VI. Uwagi

końcowe

1. Członkowie Komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji nie będą
brane pod uwagę.
3.

Dubeninki, 17 stycznia 2022r.

„WÓJT GMINY
Ryszard Zżćliński

Załącznik do ogłoszenia
wójta Gminy Dubeninki
z dnia 17 stycznia 2022r.

Formularz zgłoszeniowy

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) na
członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych w 2022 roku ogłoszonych przez Wójta Gminy Dubeninki:
DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO
i

i

adres organizacji
pozarządowej lub podmiotu
Nazwa

dL.

wymienionego w art.3 ust.3 ustawy
Numer KRS lub innego właściwego
rejestru
Telefon do kontaktu
Adres e-mail
Osoby uprawnione do reprezentacji
organizacji/podmiotu

a
3.
4.

Rekomendacja:
Rekomendujemy ............u.eu.euee ae aaa aaa
imię

i

zakasać

aaa aaa aaa aaa

nazwisko rekomendowanej

jako kandydata na członka

Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w 2022r.

Osoba/y zgłaszająca/e kandydata, uprawnione do reprezentacji organizacji/podmiotu.
Imię

i

IMIĘ

|

nazwisko ............ uuu

ai ao

ueaa

aaa

AA

-

funkcja

.............uu aaa i2

dała

NAZWISKO

CAO

MAE

miejscowość,dała
miejscowość

aaa aaa aaa aaaaaaeh

=fUNKCJA

waza a OE OR ONA

pieczęć organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby zgłaszającej

czytelny podpis osoby zgłaszającej

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

nazwisko kandydata
Telefon do kontaktu
3
Adres e-mail
Oświadczenie kandydata:
1.

2.

Imię

i

wasi ion O

O

a

A

Ja, niżej podpisany/a
A
AA oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji konkursowej, jednocześnie
oświadczam, że wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym faktycznym,
miejscowość, data

2)

i

czytelny podpis kandydata

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych przy naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
ogłaszanych w 2022 roku.
miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

O

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
naborze
członków
na
Komisji
Konkursowej
opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów
przy
ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 roku
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy
Dubeninki jest Wójt Gminy Dubeninki, z siedzibą przy ul Dębowej 27; 19-504 Dubeninki,
sekretarzug(Qdubeninki.pl, zwany dalej w skrócie Administratorem.

1.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres
Administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo(Qdubeninki.pl.

.

„Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności ustawy
z dnia 24 października 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
uchwały Nr XXI/168/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2022r. (Dz.Urz. woj.warm-maz. Poz 5279).
.

.

.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na członków
Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w formie wsparcia w roku 2022.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zlecenie
lub
zadania
władzy
publicznej,
działające
na
organów
publiczne
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

r.

„W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
„

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

