
Zarządzenie Nr RO.0050.7.2023 
Wójta Gminy Siennica 
z dnia 09 stycznia 2023 r. 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania 
złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022.559 t.j.) art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022.1327 t.j.) i § 14 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 
LI. 0007.415 .2022 r. Rady Gminy w Siennicy z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok zmieniam} Uchwałą 
Nr LJJI.0007.426.2022 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2022 r. - zarządzam, co 
następuje: 

§ 1 

Ogłaszam możliwość zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 
złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

§2 

1. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. 

2. Kandydaci na członków do komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące 
kryteria: 
I) korzystają w pełni z praw publicznych. 
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w 
konkursie. 

3) nie podlegają wyłączeniu z postępowania konkursowego na zasadach określonych w 
art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. 2022.2000 t.j. ) 

4) udokumentują doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych 
przedmiotem prac komisji konkursowej 

5) wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 



§ 3 

1. Kandydatów na członków do komisji konkursowej zgłasza się na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
2. Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie na adres gmina@ugsiennica.pl, 
złożyć w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Siennicy ul. Mińska 33 lub za 
pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Siennicy (05-332) ul. Mińska 33 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. 

§4 

Nic będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej: 

1) niekompletne 
2) złożone w innej formie niż określona w § 3 ust. 1 
3) złożone po terminie określonym w§ 3 ust. 2 

§ 5 

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych, 
wyboru jednego kandydata dokonuje Wójt Gminy Siennica. 

§ 6 

Udział w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w otwartym konkursie 
ofert jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot 
kosztów podróży. 

§ 7 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr I 
Do Zarządzenia nr RO.0050.7.2023 
Wójta Gminy Siennica z dnia 09 stycznia 2023r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

Nazwa i siedziba podmiotu 
zgłaszającego kandydata 

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej 
(ewentualnie pełniona funkcja 
w podmiocie zgłaszającym) 

Adres zamieszkania, adres e-mail, 
telefon kontaktowy osoby zgłaszanej 

Opis rodzaju i zakresu działalności 
podmiotu, którego przedstawicielem 
jest kandydat 

Krótka informacja prezentująca 
kandydata, określająca kwalifikacje 
przydatne do wykonywania zadań 
członka Komisji 

Podpis/y i pieczęć/ci osoby/osób 
uprawnionej/ych do reprezentowania 
podmiotu zgłaszającego* 

Data sporządzenia formularza 

* W przypadku braku pieczęci czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego oraz pełniona/e funkcja/e. 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. l ze zm.) - dalej: ,,RODO" 
informuję, że: 

l) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Siennica - reprezentowany przez 
Wójta (adres: 05-332 Siennica ul. Mińska 33, e-mail: gmina@ugsiennica.pl, nr tel. 25 
757 20 20). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
za pośrednictwem adresu email: iod@ugsiennica.pl lub pisemnie pod adres 
Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu powołania komisji do zaopiniowania 
ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, gdyż jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j.) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archi walnych tj. 1 O lat. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - 
e) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 
obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 



9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 



Siennica, ---------- 

(miejscowość) (data) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju: 

imię, nazwisko, adres do korespondencji nr telefonu adres .e-mail 

w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku 

zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit a)* lub art. 9 ust. 2 lit. a)* 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

(czytelny podpis, data) 

"niepotrzebne skreślić 


