
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.101.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu kultury w 2021r.

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, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038) w związku z otwartym 
konkursem ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury zarządzam, co następuje :

§ 1. Określa się sposób zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. 
poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038) na członków komisji konkursowej w ramach otwartego 
konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury.

§ 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez podmioty biorące udział 
w danym konkursie. 

§ 3. Warunkiem udziału w pracach komisji konkursowej jest przekazanie odpowiednio wypełnionego 
i podpisanego przez przedstawiciela Stowarzyszenia Formularza zgłoszenia członka komisji zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 zarządzenia.

§ 4. Zgłoszenia należy składać listowanie lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, 
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie od 02.07.2021 r. do 09.07.2021 r. do godz. 14.30. Decyduje data 
wpływu zgłoszenia potwierdzona pieczęcią wpływu. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.I.0050.101.2021

Burmistrza Gogolina

z dnia 2 lipca 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA 

WYKONANIE W 2021 R. ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU KULTURY

1. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji

Nr dowodu osobistego

Telefon kontaktowy: 

E-mail kontaktowy: 

Zgłaszamy Pana/Panią 

............................................................................................................................................................................
na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2021 r. zadania publicznego, jako reprezentanta-
tkę naszej organizacji/podmiotu1.

Nazwa organizacji/podmiotu 

Adres organizacji/podmiotu 

Nr KRS lub innego odpowiedniego dla organizacji/podmiotu 
rejestru

Nazwisko i imię/nazwiska i imiona oraz funkcja/funkcje 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
organizacji/podmiotu 

Pieczęć/cie i podpis/y osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania organizacji/podmiotu 

Pieczęć organizacji/podmiotu 

1 Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji nie muszą być tożsame 
z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone 
funkcje.  
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2. DEKLARACJA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej. 

Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

Oświadczam, że nie jestem w żaden sposób powiązana/y z wnioskodawcami w otwartym konkursie ofert 
z zakresu pomocy społecznej. 

Przyjmuję do wiadomości, że udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział 
w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 

Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb prac komisji konkursowej. 

Miejscowość i data

Czytelny podpis kandydata na członka komisji
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.I.0050.101.2021

Burmistrza Gogolina

z dnia 2 lipca 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
(RODO), informuję, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w 47-320 Gogolin, 
ul. Krapkowicka 6.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Zontek. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z nim pod adresem       
e- mail: jzontek2zontekiwspolnicy.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie 
ofert na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego z zakresu kultury.

4) Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie 6 lat od dnia zakończenia zadań zgłoszonych w ramach 
konkursu ofert.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu( jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w pracach 
komisji. W razie niepodania danych osobowych, nie ma możliwości Pana/Pani udziału w pracach komisji 
konkursowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony 
danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt. 2. Zgodnie z art 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, 
należy wskazując przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

....................................................

czytelny podpis
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