
 
Sękowa, dnia 14 czerwca 2021 roku 

 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 czerwca 2021 roku 

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych 

 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXI/231/2020 Rady Gminy w Sękowej z dnia  

30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sękowa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Wójt Gminy 

Sękowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji  

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej 

realizacji projektu „Uniwersytet seniora". 

Projekt, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.3 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie 

przysługuje zwrot kosztów podróży.  

 

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, 

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert, 

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, 

4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. 

 

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) 

dotyczące wyłączenia pracownika. 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 18 czerwca 2021 roku, do godz. 14.30 (liczy się data 

wpływu) w Urzędzie Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252, na formularzu stanowiącym załącznik 

do niniejszego ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy można przesłać również w formie skanu drogą mailową  

na adres ugsekowa@sekowa.pl.   

 

         WÓJT  

Małgorzata Małuch 

 

 

 

mailto:ugsekowa@sekowa.pl


 
Załącznik  

do Ogłoszenia Wójta Gminy Sękowa  

z dnia 14 czerwca 2021 roku 

Formularz zgłoszenia  
 

na członka Komisji ds. zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Uniwersytet seniora” 

 

 
 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji: 

1. Imię i nazwisko  
 

2. Telefon kontaktowy 
 

3. Adres e-mail 
 

4. 
Nazwa organizacji pozarządowej 
/podmiotu wskazującego kandydata 

 

5. 
Informacja nt. doświadczenia 
kandydata: 

 

 
Oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Uniwersytet seniora”, 

2) nie byłem/am karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz, że korzystam w pełni z praw 
publicznych i podsiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych, 

4) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją procedury 
konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego, wyłącznie  
do celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r., poz. 
1781) oraz 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), 

5) Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; 
 

 
Data i czytelny podpis 
kandydata 

 

 

 

 

Zgłaszam ww. kandydata na członka Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Uniwersytet seniora”  

 
 
…………………………………………………………                                                                
Data i pieczęć organizacji/podmiotu                                      
 

………………………………………………………………………………. 
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  

do reprezentacji  organizacji/podmiotu na zewnątrz 
 
 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA  

NABORU CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) uprzejmie informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy sękowa reprezentowana przez Wójta 

Gminy Sękowa, 38 – 307 Sękowa 252, adres e-mail: gopssekowa@op.pl; tel. 18/35 18 010 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: 

marek.bialek@cbi24.pl  lub listownie na podany wyżej adres. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu  

tj. przeprowadzenia naboru członków do Komisji Konkursowej powołanej na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 688 z późn. zm.) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez 

Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w/w celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, jednakże w przypadku spełnienia 

wymagań i powołania Pani/Pana na członka komisji konkursowej Pani/Pana imię i nazwisko zostanie 

ujawnione w stosownym zarządzeniu powołującym komisję konkursową. 

5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 i jest Pani/Pan zobowiązana/-ny 

ich wskazania, a niepodanie danych osobowych spowoduje nierozpatrzenie Pani/Pana kandydatury. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania naboru na członka i realizacji prac komisji 

konkursowej oraz przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, a w szczególności  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

9. Ma Pani / Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dobrowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 
 
 
 

       ………………………………………………………. 
(data i podpis kandydata) 

 


