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ZARZĄDZENIE NR R0.0050.400.2022 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 26.01.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji 
pozarządowych na członków komisji konkursowych powoływanych do 
opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrówka w 2022 
roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
1. Ogłaszam otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „kandydatami” 
na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy Dąbrówka w 2022 roku realizowanych 
w trybie ww. ustawy.

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży 
za stawiennictwo na posiedzeniu komisji.

§ 2
1. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w jakikolwiek 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności.

2. Zadania komisji konkursowej określone są ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy 
Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie na 2022 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały NR 
XXIX.279.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 listopada 2021 r.



3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 21 lutego 2022 r. (decyduje 
data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrówka) na formularzu stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

4. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
urzad@dabrowka.net.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Dąbrówce, ul. T. 
Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Zgłoszenie musi być oznaczone w tytule:
„Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych do oceniania 
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrówka w 2022 roku”.

5. Niniejsze Zarządzenie podlega zamieszczeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej WWW.bip.dabrowka.net.pl. zakładka NGO
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrówka WWW.dabrowka.net.pl. 

zakładka: Współpraca z NGO
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dąbrówka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

^ ^  ty
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Załącznik do Zarządzenia NR 400/2022 
Wójta Gminy Dąbrówka z dn. 26.01.2022 r.

Zgłoszenie kandydata
do udziału w pracach komisji konkursowych

w  otw artych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gm iny 
ogłaszanych przez W ójta G m iny D ąbrów ka w  roku 2022

Nazwa organizacji

Adres

Nr KRS lub innego właściwego 
rejestru

Telefon, Fax

E-mail

Imię i nazwisko Funkcja w organizacji Kontakt (tel., e-mail, adres)

czytelny podpis i pieczątka osoby kierującej organizacją

D ane dotyczące kandydata na członka kom isji

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

Niniejszym deklaruję społeczny udział w pracach komisji oceny projektów ogłaszanych przez Wójta Gminy 
Dąbrówka na realizację zadań publicznych w roku 2022

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb udziału 
w komisji oceniającej oferty (zgodnie z 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 (zwanego dalej RODO).

podpis kandydata na członka komisji



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO)
informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Dąbrówka, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252 

Dąbrówka. NIP: 7621450654. REGON: 000533699. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty 
tradycyjnej, poczty mailowej: urzad@dabrowka.net.pl lub pod numerem telefonu: 29 757 80 02.

2. W Urzędzie Gminy Dąbrówka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 
skontaktować się za pomocą adresu e-mail: : iod@odosc.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie co oznacza, że Administrator będzie 
przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu: wyłonienia kandydatur na członków komisji konkursowych 
opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2022 na terenie 
gminy Dąbrówka.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej 
korespondencji.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani 
organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w 
pkt 3 oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora 
obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych.

8. Posiada Pani/Pan:
-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
-prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
-prawo do żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także odnośnie 
danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym 
mowa w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych 
stosownie do złożonego wniosku),
-prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z 
zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może 
Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana 
danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego 
wniosku o skorzystanie, z któregoś z ww. praw.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych 
osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest 
dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak 
możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

(czytelny podpis kandydata na członka komisji)
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