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Ogloszenie 0 naborze czlonkow komisji konkursowej
Zgodnie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z p6zn. zm.) oraz z zapisami Programu wsp61pracy
Gminy Kydzierzyn-Kozle z organizacjami pozarz~dowyini ,oraz innymi podmiotami
prowadz~cymi dzialalnose pozytku publicznego na rok 2018, Wydzial Kultury, Sportu
i Turystyki Urzydu Miasta Kydzierzyn-Kozle oglasza nab6r na czlonk6w komisji
konkursowej opiniuj~cej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadait
publicznych Gminy Kydzierzyn-Kozle w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - Etap II.
Nab6r jest prowadzony w tenninie od 19 do 25 lipca 2018 r. (decyduje data wplywu do
UrZydu Miasta Kydzierzyn:-Kozle ).
'
.
Kandydat6w na czlonk6w komisji konkursowej mog~ zglaszae organizacje pozarz~dowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyl~czeniem os6b wskazanych przez
organizacje pozarz~dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 skladaj~ce oferty
w danym konkursie.
Zgloszenie nalezy zlozye w fonnie pisemnej, na .forrnularzu zgloszeniowym stanowi~cym
zal~cznik do niniejszego ogloszenia, osobiscie w Kancelarii Og6lnej Urzydu Miasta
Kydzierzyn-Kozle (pok6j 139) lub za posrednichyem poczty na adres: 47-200 KydzierzynKozle, uL Grzegorza Piramowicza 32, Urz~d Miasta ' Kydzierzyn-Kozle z dopiskiem
"Kandydaci na czlonk6w komisji konkursowej opiniujqcej oferty w otwartym konkursie
ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych Gminy Kl/dzierzyn-Koile w zakresie kultury,
sztuki, ochrony d6br kultury i dzledzictwa narodowego w 2018 roku - Etap II".
Kandydaci zgloszeni do udzialu w pracach komisji konkursowej musz~ spelniael~cznie
nastypuj~ce kryteria:
.
1. musz~ bye obywatelami RP i korzystae z pelni praw publicznych;
2. nie podlegaj~ wyl~czeniu okreslonemu wart. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p6z. zm.);
3. maj~ doswiadczenie w przedmiocie okreslonego zadania publicznego oraz
w zakresie dzialalnosci organizacji pozarz~dowych lub podmiot6w wymienionych
wart. 3 ust. 3 ww. ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie;
4. wyraZaj~ zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw~ z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Udzial w posiedzeniach komisji konkursowej jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniach
komisji konkursowej nie przysruguje zwrot koszt6w podr6zy.

Zahjcznik
do ogloszenia 0 naborze na czlonk6w Komisji Konkursowej

Formularz .zgloszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej opmlUJ~cej oferty
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych Gminy K~dzierzyn-Koile
w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - Etap II.

I. DANE KANDYDATA
•. Imi«r i nazwisko kandydata*: ...................................................................... ..
2. Adres i dane kontaktowe kandydata*:
Adres do korespondencji
Nrtelefonu
Adres e-mail

3. Oswiadczenie kandydata

0

wyrazeniu zgody na kandyd6wanie*:

Ja nizej podpisany(-a) .. ... .............. ... ....... ................. .................. ....... .... .................. ..... ... ............... .... ... ....... ......... ..... .
oswiadczam, iz zgadzam siy na kandydowanie na czlonka komisji konkursowych. Jednoczesnie oswiadczam, iz
dane zawarte w niniejszym formularzu s~ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym .

(czytelny podpis)

(miejscowosc, data)

4. Oswiadczenie kandydata

0

niekaralnosci za przest«rpstwa umyslne*:

Ja, nizej podpisany(a) ............ ............ ....... .... ............. ... ......... .... ... ...........,. ...... .. ...... ... .. ..... ...... ... ........... ......................
swiadom(a) odpowiedzialnosci kamej wynikaj~cej z art. 233 . § 1 kodeksu kamego przewiduj~cego kary
pozbawienia wolnosci do lat 3 za skladanie falszywych zeznan oswiadczam, iz nie bylem(-am) karany(-a) za
przestypstwo popelnione umyslnie lub przestypstwo skarbowe oraz ze korzystam w pelni z praw publicznych
i posiadam peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych . .

(czytelny podpis)

(miejscowosc, data)

5. Wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych*:
W zwi~zku z realizacj~ wymog6w Rozpor~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE, zwanego dalej
"RODO", w celu realizacji zadail publicznych wynikaj~cych z art. 31 ust. 1 w zwi~zku z art. 7 ust. 1 pkt. 19
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, z p6in. zm.) informujemy
o zasadach przetwarzania PanilPana danych osobowych oraz przysluguj~cych PanilPanu prawach z tym
zwi~zanych.

"Klauzula informacyjna"
1) administratorem PanilPana danych osobowychjest Prezydent Miasta Kydzierzyn-Koile, z
Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kydzierzyn-Koile;

siedzib~

przy ul.

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to: Biuro Informatyki i Ochrony Informacji, KydzierzynKoile, ul.
Grzegorza
Piramowicza
32,
47-200
Kydzierzyn-Koile,
adres
e-mail:
inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77 /40-50-346 ;

3) przetwarzanie PanilPana danych osobowych bydzie siy odbywae na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz e)
unijnego rozporzl!dzenia ' RODO w celu naboru komisji konkursowej do opiniowania ofert do otwartego
konkursu
ofert
na
wsparcie
realizacji
zadan
publicmych
Gminy
Kydzierzyn-Koile
w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - Etap II; ,
4) PanilPana dane osobowe bydl! przechowywane przez okres wskazany w przepisach 0 archiwizacji;
5) przysluguje PaniIPan prawo dostypu do tresci swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; _
6) przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeW PaniIPana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych PaniIPana - narusza przepisy unijnego rozporzl!dzenia RODO;
7) podanie przez Panil!lPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczeg6lnych
przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
8) PaniIPana dane osobowe mogl! bye udostypniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc6w danych
osobowych, w uzasadnionych przypadkach
na podstawie odpowiednich przepis6w prawa, um6w
powierzenia lub stosownych upowa~ien;
9) podanie przez Panil!fPana danych osobowych jest obowil!zkowe na podstawie przeplsow prawa,
a konsekwencjl! niepodll;nia danych osobowych bydzie brak. mozliwosci wziycia udzialu w naborze komisji
konkursowej;
lO) Pani/Pana dane osobowe nie bydl! przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bydl! profilowane.

Potwierdzam wyraZenie zgody na przetwarzanie podanych
przeze mnie moich danych osobowych oraz zapomanie siy
z Klauzull! informacyjnl! dotyczl!cl! obowil!zk6w i praw
zwil!zanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

(data i podpis osoby przekazujqcej dane osobowe)

* wypelnia kandydat

II. DANE

PO~MIOTU

ZGLASZAJl\CEGO KANDYDATA

.

. t u zglI aszaJ~cego k an ddt
1 Pdt
o s awowe d ane pod mlo
Iyl a a

LP

DANE:

l.

Nazwa podmiotu

2.

Forma prawna

3.

1. Nazwa rejestru,
2. numerKRS
3. miejsce zarejestrowania
(

4.

Adres podmiotu:
,

5.

Nrtelefonu

6.

Adres e-mail

2. Funkcja, ja~ zglaszany kandydat sprawuje w podmiocie, ktory go zglasza**:
(czy jest czlonkiem podmiotu, wolontariuszem lub wsp6lpracownikiem; data zwi'lzania kandydata z podmiotem,
kt6ry reprezentuje; sprawowana funkcja w podmiocie pelniona roJa, zakres czynnosci kandydata)

.

. t u zglaszaJ~cego
k anddt
3 0 so by uprawDIone d o reprezen t aC.11 po d mlo
I
y a a ** :
Imi~

Funkcja

i nazwisko

-

4. Posiadane przez kandydata doswiadczenie, kwalifikacje i
podczas pracyw komisji konkursowej**:

umiej~tnosci

szczegolnie przydatne
'

5. Upowaznienie wydane kandydatowi przez podmiot, ktory reprezentuje, dopracy w komisji
konkursowej**:
.

(miejscowosc, data)

(pieczyc podmiotu)

(podpis osoby / os6b uprawnionych)

** wypelnia podmiot zglaszahlCY kandydata

