Załącznik do uchwały Nr 181/58/13/2021
Zarządu Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30.11.2021 r.
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.
1. Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub

2.
3.

4.
5.

6.

7.

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na
członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego:
„Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 25 plus" z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r.
W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, biorących udział w konkursie.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, którzy spełniają m. in. następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności;
4) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w
stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli
członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z
zapisami statutu lub z innymi dokumentami.
6) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w przedmiocie określonego zadania
publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez
samego kandydata oraz podmiot zgłaszający kandydata – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach naboru na członków Komisji
Konkursowej znajdują się w klauzuli informacyjnej - załącznik nr 2 do ogłoszenia .
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są, w terminie do
dnia 14 grudnia 2021 r., o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przekazanie
go za pośrednictwem poczty pod adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i
Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komisji
Konkursowej –realizacja zadania publicznego: "Program wsparcia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych - 25 plus" lub osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa (wejście C pokój
232) w godzinach pracy urzędu. Decyduje data wpływu do Starostwa.
Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia
których podmiot występuje.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Mikołowskiego w
oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w
charakterze członka komisji konkursowej.
8. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Członkom Komisji Konkursowej
nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
na członków Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszenia

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do
udziału w Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

I.

Imię i nazwisko kandydata do
reprezentacji
organizacji
pozarządowej
lub
podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie

II.

Telefon kontaktowy

III.

Adres e-mail

IV.

Opis doświadczenia kandydata
w
zakresie
współpracy
z
administracją publiczną oraz w
przygotowywaniu
wniosków
o
dotacje
lub
informacje
o realizowanych
zadaniach
publicznych
(minimum
roczne
doświadczenie)
DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCEJ SFERZE
ZADANIA PUBLICZNEGO: Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

plus
V.

– 25

Oświadczam, że:
1. Korzystam w pełni z praw publicznych i jestem obywatelem RP.
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert.
3. Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
5. Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w
zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
7. Zobowiązuję się do zachowania poufności prac Komisji do czasu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

.............................................
(czytelny podpis kandydata)

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem –
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej
Nazwa podmiotu oraz
nazwa i numer
dokumentu
stwierdzającego
sposób reprezentacji
podmiotu (np. KRS lub
innego rejestru)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

1)
1) .............................
2)
2)...............................
1)
1) .............................
2)
2)...............................
…….…………………………., dnia ….................
2021 r.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
na członków Komisji Konkursowej

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
na potrzeby realizacji naboru na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

RODO
Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności
z
„RODO”,
czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie
ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
 art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - w związku z
obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
W przypadku, gdy reprezentujecie Państwo podmiot, który zgłasza Państwa kandydaturę do naboru na członków komisji
konkursowej, informujemy, iż przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska służbowego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Mikołowski z siedzibą władz przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43190
Mikołów,
tel. / faks (32) 324-82-11, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora.

ODBIORCY DANYCH
Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność taka:
 wynika z przepisów prawa i dotyczy podmiotów uprawnionych do przetwarzania takich danych,
 dotyczy podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w
tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa
dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane,
przechowujemy je jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią
inaczej.
Dokumentacja związana z realizacją naboru na członków komisji konkursowej, to dokumentacja kat. BE 5
przechowywana 5 lat

PODSTAWOWE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danyc h.
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH
NIEPODANIA
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji naboru na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
W przypadku, gdy nie podają nam Państwo swoich danych, nie mogą Państwo wówczas wziąć udziału w naborze na
członków komisji konkursowej.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to skutkowało
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem tych danych.

