
ZARZĄDZENIE Nr 163 /2020 

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa                                                                

w 2020 roku. 

 

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)  art. 15 ust. 

2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póz. zm), § 13 załącznika do Uchwały nr  XII/86/2019 Rady 

Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Wójt Gminy Widuchowa 

zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 

 

 

         § 2. Szczegółowe warunki ogłoszonego naboru stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

          

 

         § 3. Formularz zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

          § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Oświaty, współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy. 

 

 

          § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
                                                      Anna Kusy – Kłos 

     Wójt Gminy Widuchowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163 /2020 

      Wójta Gminy Widuchowa  

              z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póz. zm), zwanej dalej 

ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony  

w dniu 24.01.2020  roku.  

 

1.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 

 

2. Kandydatem do komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział 

w konkursie. 

   

3. Zgłoszenia należy składać do dnia 17.02.2020 r. do godz. 12.00  w zamkniętej 

kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11),  

z dopiskiem  „Nabór do komisji opiniującej – oferty na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku” 

 

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

5. Kandydatem na członka komisji konkursowej powinien spełniać następujące kryteria: 

- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw publicznych, 

- nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, 

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku  

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, 

- akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności. 

 

6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące 

wątpliwości co do jego bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) kodeksie postępowania 

administracyjnego. 

 

7. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje 

Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.  

 

8. Do zadań komisji konkursowej należy: 

- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań 

określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, 

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty. 

 

9. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu. O dokładnym terminie 

posiedzenia, wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie. 

 

10. Informacji na temat naboru udziela inspektor ds. Oświaty, współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy (tel. 91 416 72 55).  

   

 
 



Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr 163 /2020 

Wójta Gminy Widuchowa  

z dnia 24 stycznia 2020 r. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej  w roku 2020 

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póz. zm), 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Rekomenduje Pana/ią: 

 - Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

 - Adres do korespondencji: …………………………………………………………………… 

- Adres E-MEIL 

- Numer telefonu do kontaktu …………………………………………... 

 

na członka Komisji Konkursowej do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert 

zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa 

w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 

Oświadczenie osoby rekomendowanej 

 

1) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1781 późń. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz 

przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert. 

2) Wyrażam zgodę na udział w pracach w/w Komisji Konkursowej. 

 

 

                                                     ……………..…................................................................……. 

(miejscowość, data i podpis kandydata na członka komisji) 

 
 

Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji Konkursowej, jako reprezentanta naszej organizacji/ 

podmiotu. Jednocześnie dołączamy kopię dokumentu potwierdzającego prawo do  

reprezentowania naszej organizacji. 

 

 

…..................................................................................…………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata na członka komisji) 
 



Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  

w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej 

W związku z zapisami art. 13 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L.) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa 

ul. Grunwaldzka 8 

74 -120 Widuchowa 

telefon: 91 416 72 55 

e-mail:org@widuchowa.pl  

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

poprzez e-mail: iod@widuchowa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa 

danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, RODO  w celu realizacji zadań        publicznych 

własnych lub zleconych Gminie Widuchowa. Gmina Widuchowa       przetwarza dane 

osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych 

osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 

niemożnością realizacji usługi. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

umów powierzenia lub stosownych upoważnień.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celu dla 

jakiego zostały zebrane, zgodnie z przepisami o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego 

wykazu akt.  

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;  

b.  prawo do żądania sprostowania danych osobowych;  

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo do przenoszenia danych osobowych;   

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych          

Osobowych.  

8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych 

jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest 

warunkiem zawarcia umowy.  

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  


