Miedzna, dnia 15.04.2021r.
WOC.524.1.2021
OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT REALIZOWANYCH W 2021 ROKU
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Miedzna ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert
realizowanych w 2021 roku
1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji lub podmiotów,
działających na terenie Gminy Miedzna, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy
spełniają następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności.
2. Praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji nie otrzymują zwrotu
kosztów dojazdu na spotkania. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za
pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie i uczestnictwo w posiedzeniu komisji.
3. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji
Konkursowych Gminy Miedzna do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań w 2021 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Miedzna,
powołuje do Komisji Konkursowych przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy
kandydatów na członków Komisji Konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje biorące udział w konkursie.
4. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
5. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 30.04.2021r. do Urzędu Gminy
w Miedznie, ul. 11 listopada 4, 07-106 decyduje data wpływu do Urzędu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia do Komisji

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej
oceny ofert realizacji zadań publicznych
1. Imię i nazwisko kandydata:……………………..……………………………………….
2. Nr telefonu do kandydata:……………………………………………………………….
3. Nazwa organizacji zgłaszającej swojego kandydata:……………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………...………………………………
4. Adres organizacji:……………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
5. Numer KRS lub innego właściwego rejestru:…………………………………………
6. Osoba zgłaszająca kandydata (imię i nazwisko, funkcja):
……………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………...…
Oświadczam, że:
1.

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Komisji konkursowej rozpatrującej oferty zgłoszone w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych przez Gminę Miedzna.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu związanym z pracą w Komisji
konkursowej.

3.

Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz że korzystam
w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia na adres korespondencyjny Urzędu Gminy w Miedznie.

………………………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszanej do
Komisji konkursowej
………………………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej zgodnie
z KRS/ewidencją
…………………………………………………..
Pieczęć zgłaszającej organizacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją postanowień 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), dalej „RODO”,
informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedzna reprezentowana
przez Wójta Gminy, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 28.
2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod.rodo@epoczta.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w celu dokonania zgłoszenia oraz udziału w komisji
konkursowej. Dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – Pani/Pana zgody – w celu umożliwienia kontaktu z Panią/Panem.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą w szczególności administratorzy systemów
informatycznych oraz sieci komputerowych, a także podmioty, z którym administrator
danych zawarł zapewniające bezpieczeństwo danych, umowy powierzenia
przetwarzania danych.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą do chwili
ustania celu, a następnie zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej. Dane
kontaktowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody także prawo
do usunięcia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do
dokonania zgłoszenia, podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania zgłoszenia oraz
zasiadania w komisji konkursowej.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
oraz organizacji międzynarodowych.

