
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 
WÓJTA GMINY TARNOWIEC 

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do 
zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie 

Gminy Tarnowiec 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1327) oraz 
§ 9 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVII/398/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 
listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, 
Wójt Gminy Tarnowiec,

zarządza, co następuje:

§1.1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku.

2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej: ,www.bip.tamowiec.eu
2) na stronie internetowej: ,www.tamowiec.eu
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gi Tarnowiec

Ągatd Augustyn

http://www.bip.tamowiec.eu
http://www.tamowiec.eu


Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 19/2023 
Wójta Gminy Tarnowiec 
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku.

Treść ogłoszenia:

Wójt Gminy Tarnowiec zaprasza do zgłaszania osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanych dalej kandydatami, na członków komisji 
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie 
Gminy Tarnowiec w 2023 roku.

Adresaci ogłoszenia:

• Osoby posiadające doświadczenie w przedmiocie zadań 
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz w zakresie działalności organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,

• Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art.3 ust. 3 ustawy, które chcą wskazać kandydata do 
pracy w komisji konkursowej.

Warunki do spełnienia 
przez kandydata do pracy 
w komisji konkursowej:

1. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
admini stracyj nego.

3. Posiada doświadczenie w przedmiocie zadań 
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz w zakresie działalności organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy.

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.



5. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz 
zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego 
kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata, 
którego wzór określa ogłoszenie o naborze.

Uwaga: w skład komisji nie mogą wchodzić osoby 
wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział 
w konkursie.

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji 
pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
kandydata na członka komisji konkursowej 
do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie 
Gminy Tarnowiec w 2023 roku. (zał. Nr 2 do Zarządzenia 
Wójta Gminy Tarnowiec Nr 19/2023 z dnia 30 stycznia 
2023 r.

Termin zgłaszania 
kandydatów:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 7 lutego 2023 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać 
wyłącznie w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, w Sekretariacie 
- pokój nr 7.

Zasady udziału 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowy ch/podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy w komisjach 
konkursowych Urzędu 

Gminy Tarnowiec:

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział 
w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot 
kosztów podróży.

Podstawa prawna 
powołania komisji 

konkursowej:

• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 
2022 r., poz. 1327),

• Uchwała Nr LVII/398/2022 Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec 
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,

• art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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) - wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu wyboru członków komisji 
konkursowej

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) - do 
członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert 
stosuje się przepisy dotyczące wyłączenia pracownika.



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 19/2023 

Wójta Gminy Tarnowiec 
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydata 

na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy 

Tarnowiec w 2023 roku

Informacje o kandydacie

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej:

2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

2. Adres kontaktowy kandydata:

ul. Telefon/fax:

Kod pocztowy: Miejscowość: Adres e-mail:

3. Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującego kandydata do komisji:

4. Zakres działalności statutowej organizacji pozarządowej/podmiotu:



5. Informacja, o tym czy kandydat jest członkiem organizacji pozarządowej/podmiotu, 
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Jeżeli 
tak, proszę podać jej/jego nazwę oraz pełnioną funkcję.):

6. Opis doświadczenia kandydata na członka komisji w przedmiocie zadań publicznych 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
3. Posiadam doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327).

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenie 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).

5. Zapoznałem się z klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
6. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2023 roku i przyjmuję ją bez zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie 
informacje niezbędne do złożenia niniejszego zgłoszenia.



Miejscowość, data:

Podpis kandydata na członka komisji:

My, niżej podpisani, oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na członków komisji 
konkursowej do zaopiniowania konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 
i przyjmujemy  ją bez zastrzeżeń.

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszego zgłoszenia.
3. Wskazujemy ww. kandydata do udziału w pracach komisji jako jej członka.
4. Reprezentowana przez nas organizacja nie bierze udziału w otwartych konkursach konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Miejscowość, data:

Pieczęć organizacji/podmiotu:

Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacj i/podmiotu:



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 
ogłoszeniem naboru na członków komisji konkursowej

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez 
Wójta Gminy z siedzibą w Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec. Dane kontaktowe: 
tel.134255508

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: patrycja.kaczmarczyk- 
hap@ugtamowiec.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków związanych z 
ogłoszeniem naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy 
Tarnowiec 2023r.

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1327)

5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie Administrator mogą 
być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub zawartych umów i 
zaciągniętych zobowiązań.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji 
celu wskazanego w punkcie 3 oraz przez okresy archiwizacji wymagane przez 
obowiązujące przepisy prawa;

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 
ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie 
skutkować pominięciem kandydatury.

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 
podlegać profilowaniu.

mailto:patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtamowiec.pl

