Zarządzenie Nr 736/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 1 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) w komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022
roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz XXXVIII/342/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
25 listopada 2021 r w sprawie uchwalenia Programu Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w 2022 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi na Samodzielnym Stanowisku ds. Społecznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 1 lutego 2022 r.
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 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Syców ogłasza nabór
kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

1.

2.
3.
4.

5.

Informacje ogólne
Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy
Syców.
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić tylko
jednego kandydata.
Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz powoła przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej
Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert lub
w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej, wówczas zgodnie
z art. 15 ust. 2da ww. ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie
przysługiwał zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych
1. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) są obywatelami Polski i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy biorących
udział w danym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnienie wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje.
2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy zgłosić
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Pisemne zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji
konkursowej należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
(ul. Mickiewicza 1, - pokój nr 3) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata
organizacji pozarządowej do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację
zadań publicznych w 2022 roku, w terminie od 1 lutego 2022 r. do dnia 9 lutego 2022 r. do godziny
15:00.
4. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do
komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie, niż określona w ust. 2
3) złożone w Urzędzie Miasta I Gminy Syców po terminie określonym w ust. 3
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ
opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe ( telefon, e-mail)
Nazwa organizacji pozarządowej
zgłaszającej kandydata
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie
Zakres działalności statutowej zgłaszającej
organizacji pozarządowej/podmiotu
Zgłaszam w/w kandydata do udziału pracach komisji konkursowej, jako reprezentanta naszej
organizacji / podmiotu:
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do
reprezentacji organizacji/ podmiotu
zgłaszającego kandydata

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
……………………………….
………………………………..
………………………………..

……………………….
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Oświadczam, że:
1. Jestem obywatelem Polski i korzystam z pełni praw publicznych .
2. Nie reprezentuję organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w danym konkursie ofert.
3. Nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym,
który mógłby budzić uzasadnienie wątpliwości, co do mojej bezstronności.
4. Posiadam doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje.
5. Deklaruję prawdziwość podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury postepowania konkursowego na realizację zadań publicznych na rok 2022.
7. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych w 2022 roku.

………………………………..
(czytelny podpis)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ SYCÓW
Zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)
informuje się, że:
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Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pan Sebastian Kopacki
Kontakt: iodo@sycow.pl
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby:
•
przeprowadzić postępowania konkursowe opiniujące złożone oferty na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2021.
Będziemy przetwarzać Pani/Pane dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy zdnia 24
kwetnia 2003 r. o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny przewidziany dla danej
sprawy oraz przez okres wskazany innymi przepisami prawa nakazującymi Administratorowi Danych
dalsze ich przetwarzanie (np. Archiwizacja)
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmiotu uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do Twoich danych osobowych
•
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
•
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
•
prawo do żądania ograniczenia Twoich danych osobowych
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.................................................................................................
Czytelny podpis kandydata na członka komisji konkursowej

