
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 
WÓJTA GMINY PIĄTNICA 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych 
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2021 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, 1378) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 2020) – Wójt Gminy Piątnica zarządza, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych 
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w zarządzeniu Nr 4.2020 Wójta Gminy Piątnica 
z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa             w zarządzeniu Nr 5.2020 Wójta Gminy 
Piątnica z dnia 25 stycznia 2021 roku. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie o naborze podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie: 
1. w Biuletynie Informacji Publicznej 

2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica 

3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi właściwemu ds promocji i współpracy                       
z organizacjami pozarządowymi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Artur Wierzbowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 9.2021 

Wójta Gminy Piątnica 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Wytyczne w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert 
składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

Wójt Gminy Piątnica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowychdo opiniowania ofert 
składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a.organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica 

b.organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników 
sportowych na różnych poziomach rozgrywek, 

c.upowszechnianie innych form aktywności fizycznej skierowanej na poprawę kondycji fizycznej 
mieszkańców gminy Piątnica. 

2) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

a. "Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany 
program profilaktyki uzależnień" 

b. „Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy" 

c. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci                                     
i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem" 

d. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi                                         
i narkomanii". 

I. Informacje ogólne: 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Piątnica zaprasza organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków 
komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy. 

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są 
zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych. 

3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny. 

II. Wymagania stawiane kandydatom: 

W skład komisji konkursowych wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają 
łącznie następujące kryteria: 

1. nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie; 

2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 

III. Zadania komisji konkursowych: 

Komisje konkursowe opiniują oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione               w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych w 2021 r. ogłaszanym przez Wójta Gminy Piątnica. 
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IV. Powołanie komisji konkursowych: 

Komisje konkursowe zostaną powołane zarządzeniem Wójta Gminy Piątnica. W skład każdej komisji 
konkursowej Wójt powoła swoich przedstawicieli oraz po jednej osobie zgłoszonej przez organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                       
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Spośród członków komisji Wójt powoła 
przewodniczącego. 

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów: 

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) – można składać w kancelarii Urzędu 
Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w terminie do dnia 05 lutego 
2021 roku do godz. 9.00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu). 

VI. Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek stosowania przepisów przez podmiot zgłaszający 

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piątnica w 2021 roku: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

2) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają obowiązek stosowania przepisów 
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 (zwanym dalej 
„RODO"). 

VII. Informacja dla kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej 

Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub 
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac 
komisji konkursowej w konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 roku: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

2) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 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". 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Piątnicy, reprezentowany przez Wójta Gminy 
Piątnica, usl. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, nr telefonu: 86 215 21 60, e mail: 
ugpiatnica@gminapiatnica.pl. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawiskowska 53, 18-
421 Piątnica Poduchowna, tel. 86 215 21 60, email: ochronadanych @gminapiatnica.pl. 

3. Dane zostaną przekazane do Urzędu Gminy Piątnica przez organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                  i o wolontariacie 
w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej                         w otwartych konkursach 
ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Celem przetwarzania danych jest: 

a. zebranie zgłoszeń kandydatów, wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału               w pracach 
komisji konkursowych w ramach ogłoszonych konkursów ofert w zakresie wspierania                          
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i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

b. zapewnienie aktywnego udziału w pracach komisji; 

c. zapewnienie udziału w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminach 
konkursów: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                
i zgodnie z regulaminem prac komisji; 

d. zapewnienie udziału w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji; 

e. wypełnienie obowiązku archiwizacyjnego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Piątnica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 

a.w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowych w konkursach 
ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz                 w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w zakresie powołania komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, 

b.w zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka 
komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.                 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. 2020, poz. 164 z późn. zm.) 

8. Źródłem pochodzenia danych jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność 
pożytku publicznego zgłaszający kandydata na członka komisji konkursowej. 

9. Kategorie odnośnych danych: 

a.imię i nazwisko kandydata na członka komisji; 

b.telefon kontaktowy; 

c.email kontaktowy. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu zgłoszenia 
skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych. 

11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

12. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: 

·żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, 

·ich sprostowania, 

·prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych (co jest równoznaczne z rezygnacją              
z udziału w pracach komisji konkursowej), 

·prawo do wezwania Administratora do ograniczenia ich przetwarzania, 

·prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie 
decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą 
poddawane profilowaniu. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz rozporządzeniem w sprawie wzorów ofert 
oraz nie może naruszać integralności protokołu.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ 

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej 
Imię i nazwisko kandydata na członka 
Komisji Konkursowej 

 

Telefon kontaktowy  
Adres korespondencyjny  

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej oceniającej oferty, które spełniły wymogi formalne 
według kryteriów określonych przez Wójta Gminy Piątnica w ogłoszeniu w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piątnica w 2021 roku przez organizacje pozarządowe                   
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegow zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej (Zarządzenie nr 4.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 15 stycznia 2021 r.). 

Potwierdzam  prawdziwość podanych wyżej danych i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 
moich danych osobowych wyłącznie dla celów naboru i udziału w Komisji Konkursowej w otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Piątnica na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 
Piątnica w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Podpis kandydata na członka Komisji Konkursowej  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             
w pracach Komisji Konkursowej. 

Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego 
otwartego konkursu ofert jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu. 

 
Pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu                              

i czytelne podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji 

pozarządowej/podmiotu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej 
Imię i nazwisko kandydata na członka 
Komisji Konkursowej 
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Telefon kontaktowy  
Adres korespondencyjny  

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej oceniającej oferty, które spełniły wymogi formalne 
według kryteriów określonych przez Wójta Gminy Piątnica w ogłoszeniu w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piątnica w 2021 roku przez organizacje pozarządowe                   
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zarządzenie Nr 5.2021 
Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2021 roku) 

Potwierdzam  prawdziwość podanych wyżej danych i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 
moich danych osobowych wyłącznie dla celów naboru i udziału w Komisji Konkursowej w otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Piątnica na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 
Piątnica w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podpis kandydata na członka Komisji Konkursowej  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w pracach Komisji Konkursowej. 

Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego 
otwartego konkursu ofert jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu. 

 
Pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu                              

i czytelne podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji 

pozarządowej/podmiotu 
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