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Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej
Zgodnie z ustawąz dnia 24 FV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
((Dz. U. z 2020 r póz. 1057) oraz Rozdziałem XI Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022, Wójt Gminy Dębowiec zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działahiości pożytku publicznego i o wolontariacie
do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na 2022 rok w związku z ogłoszonym konkursem
ofert na realizacjęzadaniapublicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony
dóbrkultury.

l.Celem działania komisji konkursowejjest przeprowadzenieanalizy,dokonaniaocenyorazokreślenie
propozycji wysokości dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych
działających naterenie Gminy Dębowiec i narzecz mieszkańcówGminy Dębowiec.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi:
- 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Dębowiec;

- 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy bezpłatnie pehiiąfunkcję członków komisji.
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontańacie, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:
- sąobywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, którymógłby budzićuzasadnionewątpliwości,co do ichbezstronności,
- akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadachnieodpłatności
3. Do zadańkomisji konkursowej należy:
- ocena formalna i merytoryczna ofert narealizację zadańpublicznych złożonych do otwartego konkursu

ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadaniapublicznego;
- proponowanierozdysponowaniaśrodkówfinansowych.
4. Prawaczłonków komisji konkursowej:

- członkowie komisji mająprawouczestniczyćwe wszystkichjej pracach;
- członkowie komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą komisji
(oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu Gminy w terminie ustalonym przez przewodniczącego
komisji.

5. Tryb pracy komisji konkursowej:

- komisjapracujenaposiedzeniachw siedzibieUrzęduGminyDębowiec;
- członkowie komisji konkursowej przedrozpoczęciemprac składają oświadczenie,że organizacja
pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów
kodeksupostępowaniaadministracyjnegonie zachodząprzesłanki do wyłączenia ich z prackomisji;
- obradyodbywająsięw obecnościco najmniej połowy składu komisji;
- z obrad komisji sporządzasię protokół, który podpisujączłonkowie komisji. Protokół przedstawia
sięWójtowi Gminy wraz z wyborem oferty i propozycją wysokości udzielenia dotacji.

Ponadto informuję że zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziahiosóbwskazanychprzez organizacje
pozarządowelubpodmiotywymienionew art. 3 ust.3 ustawy,jeżeli:
l. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

2. wskazaneosobynie wezmąudziahiw pracachkomisjikonkursowej , lub
3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegająwyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonych formularzach w terminie
od 03 stycznia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,
następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia , który dla zadania w zakresie: wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzacja aktywności fizycznej i aktywnego trybu życia

poprzez organizacjęimprez sportowo- rekreacyjnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury stanowi
załącznik Nr l,
Formularze dostępne są:

- BŁPUrzęduGminy Dębowiec
- na stronie intemetowej UrzęduGminy Dębowiec
- w UrzędzieGminy Dębowiec ,pokój Nr 7

Wypełniony formularzopatrzonydatą,pieczęciąorazpodpisem uprawnionej statutowo osobynależy
dostarczyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem: "Kandydaci do komisji konkursowej
na rok 2022" do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 bezpośrednio do Punktu Informacji Urzędu
Gminy Dębowiec.

Wybom członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Dębowiec w drodze
Zarządzenia.

WszelkichinformacjiudzielapracownikUrzęduGminyodpowiedzialnyzawspółpracę z organizacjami
pozarządowymiKatarzynaOsika:
Tel. l34413028wew. 34

^
Piotr Zola
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr l

( pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu
wymienionegow art. 3 ust. 3 ustawy)

ZGŁOSZENIENA KANDYDATA KOMISJIKONKURSOWEJNA ROK2022

Dotyczyotwartegokonkursuofertnarealizacjęzadaniapublicznegoz zakresukultury fizyczneji sportu,kultury,
sztuki, ochrony dóbrkultury w 2022 roku

Nazwa i adres organizacji

pozarządowej/podmiotu/zgłaszającego kandydata do
udziału w pracach komisji konkursowej.

Daneosobyzgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Zapoznaliśmy sięz treścią zaproszenia do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów/ wymienionych
w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej Urzędu Gminy Dębowiec

Zgłaszamy w/w kandydata na członka komisji konkursowej Urzędu Gminy Dębowiecjako reprezentanta naszej organizacji/
podmiotu/.

Data i podpis osoby/osóbupoważnionej/-ych do składania
o świadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu

Oświadczenieosoby zgłaszanej do udziału w pracachkomisji konkursowej:
l. Oświadczam,że wyrażam zgodęna uczestniczeniew pracach komisji konkursowej powołanej w celu

opiniowaniaofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacjęzadańpublicznych GminyDębowiec
w 2022 roku.

2. Oświadczam,że posiadam pełną zdolnośćdo czynności prawnych.

Data i czytelny podpis osobyzgłoszonej do udziału w pracach
komisji konkursowej

Klauzula informacyjna

Zgodniez art. 13 ust. l i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady(UE) 2016/679 z dnia27
kwietnia2016r. w sprawieochrony osóbfizycznychw związkuz przetwarzaniemdanychosobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AYE (ogólne
rozporządzenieo ochroniedanych)(Dz.Urz.UEL 119z 04.05.2016,str. l), dalej "RODO",informuję,
że:

l. Administratorem przetwarzającym Państwadane osobowe jest Wójt Gminy Dębowiec.
Z administratorem można skontaktować się: telefonicznie- 13 4413028,pisemnie lub
osobiście - Urząd Gminy Dębowiec 38-220 Dębowiec 101
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby
Administratoralub poprzez e-mail: iodo debowiec. l.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu powołania komisji koiikursowej.
4. Pani/Panadane osobowe będąprzekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danychosobowychnapodstawieprzepisówprawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
określonychw pkt. 3, a po tym czasieprzezokres orazw zakresiewymaganymprzezprzepisy
powszechnieobowiązującegoprawa,m. in. okresprzewidzianydlaarchiwizacjidokumentacji.
6. PosiadaPani/Panprawo żądaniaod Administratoradostępudo danychosobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. PrzyshigujePani/Panutakżeprawowniesieniaskargido organu nadzorczegozajmującegosię
ochronądanychosobowychgdyuznaPani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będąpodlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan
zobowiązanydo ich podania.

