
ZARZĄDZENIE NR  5/2022 
WÓJTA GMINY GRYBÓW 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia o naborze Kandydatów do Komisji konkursowych 
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów 

w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 roku. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy 
Grybów z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. 
poz. 7610)  zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór  oraz zapraszam do zgłaszania przedstawicieli  
organizacji pozarządowych oraz podmiotów owymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji konkursowych  
opiniujących oferty złożone  na realizację zadań publicznych w ramach otwartych 
konkursów ofert. 

2. Komisje konkursowe powołane zostaną odrębnie do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert w następujących obszarach współpracy: 

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) Kultura fizyczna i sport, 

3) Turystyka i krajoznawstwo, 

4) Ratownictwo i chorona ludności, 

5) Działalność na rzecz osób starszych, 

6) Promocja zdrowia, 

7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów 
podróży. Komisja pełni obowiązki w godzinach pracy Urzędu Gminy Grybów. 

4. W skład Komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
biorących udział w konkursie. 
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§ 2. 1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są 
o wypełnienie Zgłoszenia kandydata na wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Grybów w Grybowie: 
33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, w pok 2 lub przesłać na wskazany wyżej 
adres korespondencyjny siedziby z dopiskiem „Kandydat do komisji w otwartym 
konkursie ofert”. 

3. Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 stycznia 2022 roku (liczy sie data 
wpływu do Urzędu Gminy) 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Urzędu Gminy Grybów. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Grybów 
 
 

Jacek Migacz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2022 
Wójta Gminy Grybów 
z dnia 4 stycznia 2022 r. 

Zgłoszenie kandydata 

organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do udziału w prcach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 
2022 rok. 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KI NA CZŁONKA KOMISJI 
1. Imię i nazwisko  
2. Data urodzenia  
3. Adres do korespondencji  
4. Telefon kontaktowy  
5. e-mail  
6. Nazwa organizacji/podmiotu reprezentowanego przez 

kandydata/kę 
 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W 
NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH ZADAŃ PUBLICZNYCH 

ZNAK „X” 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 

2. Kultura fizyczna i sport  
3. Turystyka i krajoznawstwo  
4. Ratownictwo i ochrona ludności  
5. Działalność na rzecz osób starszych  
6. Promocja zdrowia  
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE POŻYTKU 
PUBLICZNEGO, W RAMACH KTÓREGO UBIEGA SIĘ O CZŁONKOSTWO W KOMISJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Potwierdzam prawdziwość wskazanych danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych podanych na potrzeby naboru do Komisji Konkursowych powołanych 
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów w ramach 
otwartych konkursów ofert, w trybie art. 6 ust. 1 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s.1). 
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli 
informacyjnej, o jakiej mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, w tym z informacją o 
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. 
 
Jestem Obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
 
Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 
 
Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności. 
 
Akceptuję warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowych na zasadach 
nieodpłatności. 
 
Oświadczam, że jestem związany/związana lub współpracuję jako pracownik, 
zleceniobiorca lub wolontariusz z następującymi organizacjami pozarządowymi lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietni 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................................................................................................... 
 
W przypadku podjęcia współpracy z organizacją nie wymienioną powyżej zobowiązuję 
się niezwłocznie poinformować o tym fakcie. 
 
 
……………………………………… 
(czytelny podpis kandydata) 
Imię i nazwisko, czytelny podpis osoby reprezentującej podmiot zgłaszający kandydata: 
 
 
………………………………………………………………. 

Grybów, dnia...........r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr  5/2022 
Wójta Gminy Grybów 
z dnia 4 stycznia 2022 r. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str.1), dalej: RODO, infomuję, iż: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów. 
Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na 
adres: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, lub 
telefonicznie pod numerem: +48 445 02 04, bądź wysyłając maila na adres: 
ug@gmina    grybow.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: +48 793 33 
12 12 lub wysyłając e-mail na adres: iod    @gminagrybow.pl    

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu kandydowani oraz 
powołania w skład Komisji konkursowych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych osoby, której dne dotyczą (zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym w rmach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi, w zakresie o jakim mowa w art. 15 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalniości pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). 

5. Przetwarzane będą następujące dane kandydatów na członków Komisji 
konkursowych: dane identyfikujące osoby tj. imiona i nazwiska, data urodzenia, 
dane urodzenia, dane adresowe, telefon kontaktowy, infomacje o działalności 
kandydata. 

6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
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7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do 
wyłonienia kandydata do Komisji, a w przypadku powołania osoby w skład 
wskazanej Komisji, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz rozporządznia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarznie danych osobowych 
wymaga jego dostarczenia Administratorowi w formie pisemnej lub 
elektronicznej. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy znacie Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia  przetwarzania, cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa reguluje tryb i okres 
przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji takiego 
żądania. 

9. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
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