
Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

  

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2021 przyjętych 

w Programie współpracy Gminy i Miasta Proszowice na rok 2021 w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zadanie „Prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

zamieszkałych w Gminie Proszowice”. 

 

1. Sposób i termin zgłaszania Kandydatów. 

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w pracach Komisji 

Konkursowej, proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia 

(do pobrania załącznik). 

Formularz zgłoszenia z dopiskiem: „Komisja Konkursowa 2021”, proszę przesłać do Urzędu 

Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, lub wrzucić do urny znajdującej się 

w przedsionku wejścia do Urzędu, w terminie do 3 marca 2021 r do godz. 12:00.  

2. Zadania członka Komisji Konkursowej. 

Do zadań członków Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

- ocena merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, złożonych w otwartym konkursie 

ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie; 

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego; 

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi oferentami na podstawie oceny ofert; 

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice. 

3. Wymagania w stosunku do kandydatów.  

a) muszą być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i 

prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej polskiej; 

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych oraz zapoznaniu się z 

obowiązkiem informacyjnym, 

c) złożyli formularz zgłoszenia wraz z rekomendacją w terminie do 3 marca 2021 r do godz. 

12:00. 

d) w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego biorące udział 

w konkursie.  

e) do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 

r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgazteltqmfyc4njtgezdenjwge


4. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie Zarządzenia 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice. 

5. Zgłoszenie do pracy Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz 

osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której 

występuje kandydat.  

6. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym poinformowane telefonicznie. 

7. Udział w pracach Komisji jest bezpłatny. 

8. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą 

brane pod uwagę.  

 

 

 

 

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice 

        mgr Grzegorz Cichy 

 

 

 

 

Data podpis 

 

 

 

 

 

 

 

                        
  



          FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW 
NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

ORGANIZOWANYCH W 2021 ROKU 
 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji: 
 

 

telefon kontaktowy:  

e-mail kontaktowy:  

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność organizacji/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS): 
Funkcja: 
 
 
 
 

 

 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w komisjach konkursowych. 
 
2. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert 
złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 
 

Podpis kandydata na członka komisji: 
 
 

 

 
Przetwarzanie danych osobowych:  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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", w celu realizacji zadań publicznych wynikających z art. 30 w związku z art. 7 

ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. 

zm.) zostałam/łem poinformowana/y o zasadach przetwarzania Moich danych osobowych oraz 

przysługujących prawach z tym związanych. 

Podpis kandydata na członka komisji: 
 
 

 

 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach 
komisji konkursowej. Zgłaszamy ww. kandydata jako reprezentację naszej organizacji/podmiotu na 
członka komisji konkursowej. 
 



Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu: 
 
 
 
 

 

Proszowice, dn.     03.2021 r.       
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji 
społecznych projektów Gminy Proszowice 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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) Administrator informuje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Proszowice (Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

(www.proszowice.pl oraz BIP: bip.malopolska.pl/ugimproszowice). 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Damiana Król 

z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@proszowice.pl lub 

telefonicznie 12 385 12 23. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia prac komisji konkursowej na zadanie 

„Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych zamieszkałych w Gminie Proszowice”. 

4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora 

danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c, lit. RODO w 

związku z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie 

oprogramowania. 

6. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska 

stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.  

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 

nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce 

zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań 

ustawowych, w tym prowadzenia weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych 

projektów Gminy Proszowice. 

11. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania.   

mailto:iodo@proszowice.pl

