WOJT GMINY
GLOWNO

ZARZADZENIE NR 15/2019
WOJTA GMINY GLOWNO
z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie ogloszenia otwartego
organizacje

pozarzqdowe

konkursu

ofert na realizacj

zadau publicznych

przez

i lune podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
z 2018 r. poz, 994, 1000, 1349 i 2500), art. 4 ust. 1 pkt 1, 13,
art. 11 ust, I pkt 1, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,
zarzadza sie, co Hastepuje:

o samorzadzie gminnym (Dz. U.
14, 15, 16 i 17, art. 5 ust. 4 pkt 2,
2003 roku o dzialalnoci pozytku
723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37),

g 1. 1. Ogtasza sic otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych przez organizacje
pozarzadowe i inne podmioty, o kt6rych mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie:
a) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom
wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b;

i osobom w trudnej sytuacji zyciowej

oraz

b) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, owiaty i wychowania;
c) dzia4alnoci na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy;
d) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;
e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Zadania, o kt6rych mowa w ust. 1 mieszcza sic w zakresie priorytetowych zadan publicznych
obszar6w wsp6Ipracy wskazanych w rozdziale 8 Rocznego Programu wsp6lpracy Gminy Glowno
z organizacjami pozarzadowymi
i innymi podmiotami prowadzacymi
dzialalno
pozytku
publicznego na rok 2019 przyjetego uchwala nr II/3/18 Rady Gminy Glowno z dnia 30 listopada
2018 roku.

3. Ogloszenie o konkursie ofert stanowi zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
2. Zarzadzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszert Urzedu Gminy Glowno, na stronie
internetowej Gminy Glowno oraz HIP.
@3. Wykonanie zarzadzenia powierza sie podinspektorowi ds. ewidencji grunt6w.
4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 15/2019

W6jta Gminy Glowno
zdnia 4 lutego 2019 r.
OGLOSZENIE
W0JT GMIN-YGLOWNO
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacj
zada6 publicznych

w 2019 roku

Na podstawie art. art, 4 ust. 1 pkt I , 13, 14. 15, 16 i 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art, 11 ust. 1 pkt 1,
art. 13 ust. I-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoci
pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 37) oraz
uchwaly nr II/3/18 Rady Gminy Glowno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjecia
rocznego Programu wsp6lpracy Gminy Glowno z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami,
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie W6jt
Gminy Glowno oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjc zadan publicznych przez organizacje
pozarzadowe w 2019 roku. Konkurs ma na celu wylonienie ofert i zlecenie organizacjom
pozarzadowym w formic wspierania realizacji zadan publicznych w zakresie pomocy spolecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych
rodzin i os6b; dzialalnoci wspomagajacej rozw6j wsp6lnot i spolecznoci lokalnych; nauki,
szkolnictwa wyzszego, edukacji. owiaty i wychowania; dzialalnoci na rzecz dzieci i mlodziezy,
w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy; kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
WYKAZ ZADAN
Wykaz zadan przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarzadowym i innym podmiotom,
o kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoci
pozytku
publicznego i wolontariacie w 2019 roku:
I.

upowszechnianie
i lokalnych:

kultury,

ochrona

d6br kultury,

kultywowanie

tradycji

narodowych

- organizacja przedsiewzie promocyjnych o charakterze ponadlokalnym w zakresie rozwoju,
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji tw6rczoci i tradycji ludowej, edukacji
i owiaty,

- organizacja imprez patriotycznych i przedsiewzic z zakresu dziedzictwa narodowego,
- podtrzymywanie tradycji historycznych, wartoci humanistycznych
lokalnego rodowiska ze szczeg6lnym nastawieniem na dzieci i mlodziez,
- rozwijanie wr6d
mieszkanc6w
wiadomoci kultury regionalnej,

gminy,

aw

szczeg6lnoci

- upowszechnianie dzialalnoci i wspieranie funkcjonowania
i muzycznych promujacych tradycje ludowa.
Kwota przeznaczona
II.

wr6d

i chrzecijanskich
dzieci

i mlodziezy

lokalnych zespo16w tanecznych

nu realizacjG zadania - 1.000,00 zl.

pomoc spoleczna:
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej,
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- udzielanie pomocy zywnociowej i rzeczowej osobom potrzebujacym,
- promocja idei integracji os6b niepelnosprawnych w spoleczenstwie;
Kwota przeznaczona na realizacjGzadania - 1.000,00 zL
III.

kultura flzyczna i sport:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- reprezentowanie Gminy Glowno
o zasiegu ponadlokalnym,

poprzez

udzial

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

w zawodach,

rozgrywkach

sportowych

dla mieszkanc6w i na terenie Gminy Glowno,

- zakup sprzetu sportowego i wyposazenia dla klub6w sportowych,
- organizowanie wsp6lzawodnictwa sportowego szk61,

- wspieranie szkolenia sportowego dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Glowno.
Kwota przeznaczona na realizacj zadania - 17.000,00 zl.
IV.

edukacja i wychowanie:
- kultywowanie patriotyzmu i tradycji narodowych,
- edukacja ekologiczna i krajoznawstwo,

- organizowanie dzialan na rzecz integracji rodowiska,
- organizowanie r6znych form spedzania czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy.
Kwota przeznaczona na realizacj zadania - 1.000,00 zL
V.

organizacja

wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy:

- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy,
- organizowanie imprez plenerowych, piknik6w rodzinnych itp.,
- organizowanie imprez edukacyjno-rekreacyjnych

na terenie gminy,

Kwota przeznaczona na reah.`zacjGzadania - 2.000,00 zL

ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje ww. zadan okrelaja przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoci
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);

pozytku publicznego

i o wolontariacie

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz, 2077 ze zm.);
c) uchwaly nr II!3/18 Rady Gminy Glowno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjecia
rocznego Programu wsp6lpracy Gminy Glowno z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami,
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2. W otwartym konkursie alert moga uczestniczy organizacje pozarzadowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku odzialalnoci pozytku publicznego
i o wolontariacie.
3. Postepowanie konkursowe odbywac sic bcdzie z uwzglednieniem zasad okrelonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konkurs jest wazny takze, gdy do konkursu ofert zostanie zgloszona jedna oferta.
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5. Zlecanie zadan publicznych odbywa sie w formic wsparcia takiego zadania. czyli w kosztach
caloci
zadania musi zosta
uwzglcdniony r6w-niez wklad wlasny oferenta wynoszqcy
przynajmniej 5% koszt6w caloci zadania,

6. Na wklad wlasny sklada sic:
a) wklad finansowy rozumiany jako: wklad rodk6w fmansowych wlasnych oraz
finansowych z innych r6del, w tym z wplat i oplat adresat6w zadania publicznego;

b) wklad osobowy rozumiany jako
czlonk6w.

rodk6w

wiadczenie pracy przez wolontariuszy i pracy spolecznej

7. Konieczne jest oszacowanie wartoci wkladu wlasnego w postaci wkladu
w budzecie oferty, jeli taka postae wk1adu wlasnego zostala przewidziana w ofercie.

osobowego

8. Udokumentowanie wkladu wlasnego w formic wkladu osobowego w sprawozdaniu
z realizacji zadania nastepuje poprzez przedstawienie imiennych list z podpisami os6b
wiadczacych prace spoleczna wraz z okreleniem rodzaju wykonywanej pracy i liczba godzin oraz
wycena za 1 godzine pracy.
9. Oferty nalezy sklada w zamknictej kopercie (kopertc nalezy nastcpujaco opisa: nazwa
i adres oferenta z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego
.................
") w sekretariacie Urzcdu Gminy Glowno, ul. Killnskiego 2, 95"'015 Glowno
w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 15:00. Oferta kt6ra wplynie po ww. terminie
nie bedzie objeta procedura konkursowa.

10. Oferty nalezy sklada na zalaczniku nr 1 (Wz6r oferty realizacji zadania publicznego oraz
oferty wsp6Inej realizacji zadania publicznego, o kt6rych mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie) do Rozporzadzenia
Ministra Rodzm'y, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert
i ramowych wzor6w um6w dotyczacych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan
z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Oferty zlozone na innym formul
nie beda
rozpatryane.~
II. Do oferty nalezy zalaczy:
a) aktualny odpis z KRS (wydruk) lub odpowiednio wyciqg z ewidencji potwierdzajacy
prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentujacych;

status

b) aktualny statut organizacji lub jego kserokopie;

c) owiadczenie o numerze rachunku bankowego, na kt6ry bedzie przekazana dotacja;
d) wszystkie zlozone wraz z oferta kopie dokument6w musza by potwierdzone za zgodno
z oryginalem przez osoby upowaznione do skladania owiadczen woli w imieniu podmiotu.

12. Oferent moze zlozy kilka ofert w tym konkursie, o ile kazda dotyczy innego zadania
bedacego jego przedmiotem.
13. Odrzuceniu podlegaja oferty:
a) zlozone po terminie wskazanym w pkt. 9;
b) nie odpowiadajace zadaniu wskazanemu w niniejszym ogloszeniu;
c) dotyczace

zadania, kt6re nie jest objete celami statutowymi

podmiotu

skladajcego

oferte;

d) zlozone przez podmiot nieuprawniony do wziecia udzialu w konkursie;
14. W ofertach w kt6rych stwierdzono braki formalne, moga zostae nzupelnione lub poprawione
w terminie 7 dni od daty wezwania oferenta za porednictwem
rodk6w komunikacji
elektronicznej.
Nie uzupelnienie wszystkich wskazanych brak6w i nieprawidlowoci
lub
uzupelnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
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15. W6jt Gminy Glowno powoluje komisje konkursowa do oceny zlozonych ofert w sklad
kt6rej wchodza przedstawiciele
W6jta Gminy Glowno oraz przedstawiciele
organizacji
pozarzadowych i innych podmiot6w o kt6rych mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoci pozytku publicznego i o wolontariacie z wylaczeniem przedstawicieli organizacji,
kt6rzy biora ndzial w konkursie. Ostateczna decyzjc o przyznaniu dotacji, formic wsparcia
zleconego zadania oraz wysokoci przyznanych rodk6w na jego realizacje podejmuje W6jt Gminy
Glowno po zapoznaniu sic z ocena komisji konkursowej.
16, Organizator zastrzega sobie moz1iwo
w stosunku do wnioskowanej kwoty.

zmniejszenia wielkoci

przyznanego dofinansowania

17. Zlozenie oferty w konkursie nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
w oczekiwanej wysokoci.
18. Podejmujac decyzje o kt6rej mowa w pkt, 15 W6jt Gminy Glowno kierowa
Hastepujacymi kryteriami:

a) merytoryczna wartocia przedsiewziecia, a jego zbieznola
Glowno, mozliwocia realizacji zadania;

sic bedzie

z hierarchiq potrzeb i zadan Gminy

b) zasiegiem oddzialywania przedsiewziecia;
c) moz1iwociq realizacji zadania przez organizacje pozarzqdowa przy uwzglcdnieniu
zawartych w ofercie Cm.in, baza. rodki techniczne, zaplecze);

informacji

d) proponowana jako wykonania zadania i kwalifxkacji os6b, przy udziale kt6rych oferent bedzie
realizowa zadanie;
e) kalkulacja koszt6w realizacji zadania i mozliwociami pozyskania rodk6w z innych zr6del
(udzial rodk6w finansowych wlasnych lub rodk6w pochodzacych z innych zr6del na realizacjc
zadania publicznego),
f) uwzglcdnieniem wkladu rzeczowego,
spolecznej czlonk6w;
g) wysokocia

osobowego,

w tym

wiadczen

wolontariuszy

i pracy

rodk6w budzetu Gminy Glowno na realizacje zadania;

h) analiza wykonania zadan zleconych
i terminowoci ich realizacji,

w okresie

poprzednim,

i) ocena dotychczasowej wsp6lpracy,
samorzadowej oraz inne organizacje~

opiniami

udzielonymi

z uwzglcdnicniem

przez

organ

rzetelnocl

administracji

19, W terminie do 20 marca 2019 roku W6jt Gminy Glowno podejmie decyzje o udzieleniu
dotacji i wysokocl przyznanych rodk6w.
20. Wyniki konkursu zostana przedstawione na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Glowno,
zostanq opublikowane na stronie internetowej Gminy Glowno oraz HIP.
21. W przypadku przyznania oferentowi kwoty dotacji innej niz wnioskowana
przedlozy zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania~

nalezy

22. Podmioty, kt6re otrzymaja dotacje na realizacje zadania, sa zobowiazane zamiecie
w spos6b czytelny informacjc w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach,
materialach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie
internetowej, jak r6wniez stosowanie do charakteru zadam~a ustna informac.je do odbiorc6w
zadania, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminc Glowno.
23. W ramach dotacji beda finansowane wylacznie koszty bezporednio
zadania,

zwiazane z realizacja

24. Rozliczenie dotacji nastepul.e na zasadach okrelonych w ustawl.eo fman~sachpublicznych.
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25. $rodki z przyznanej dotacji moga by
kt6re:

wydatkowane wylacznie na pokrycie wydatk6w,

a) sq niezbedne do realizacji zadania,
b) zostana przewidziane w ofercie, uwzglednione w kosztorysie oraz umowy w umowie zawartej
pomiedzy oferentem a Gmina Glowo.
C)

spelniaja wymogi racjonalnego i oszczednego gospodarowania rodkami
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w,

publicznymi

d) zostaly faktycznie poniesione i oplacone w terminie realizacji zadania,
e) sa poparte stosownymi
fmansowej oferenta.

dokumentami,

w szczeg6lnoci

26. Za koszty, kt6re nie mozna sfinansowa

zostaly wykazane

w dokumentacji

z przyznanej dotacji, uznaje sic w szczcg6lnoci:

a) zobowiazania powstale przed data zawarcia umowy oraz niezaplacone w terminie trwania
umowy;
b) budowe, zakup i remont budynk6w lub lokali;
c) zakup grunt6w;

e) zakup srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt przekracza 3.500,00 zl;

f) pokrycie koszt6w utrzymania biura organizacji nie zwiqzanych z realizacja zadania;
27. Termin realizacji zadania - od daty zawarcia umow

nie p6zniej niz do 31.12.2019 roku.

28. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiazany jest do:
a) zapewnienia zasob6w finansow h, rzeczowych i osobowych niezbednych do realizacji zadania;
b) realizacji zakresu zadania zgodnie ze zlozona ofena;
c) realizacji zakresu zadania z zasadami dobrych praktyk;
d) wykonanie zadania w spos6b efektywny, oszczedny i terminowy;
e) wydatkowanie przyznanych

rodk6w finansowych tylko na zadanie, na kt6re zostaly przyznane;

f) praw'idlowego i terminowego rozliczenia przyznanych

rodk6w fmansowych;

g) rzetelnego sprawozdania z realizacji zadania.
29. Od rozstrzygniecia
odwolawczego.

w sprawie wyboru oferty i udzielenia

dotacji nie stosuje sie trybu

UDZIALU PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH W PRACACH
KOMISJI KONKURSOWYCH
Zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoi
pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 201 8r. poz. 450 ze zm.) i uchwala II/3/18 Rady Gminy Glowno z dnia
30 listopada 2018 roku w sprawie przyjecia rocznego Programu wsp6lpracy Gminy Glowno
z organizacjami
pozarzadowymi
i podmiotami,
o kt6rych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnos'ci pozytku publicznego i o wolontariacie W6jt Gminy Glowno oglasza otwarty
konkurs alert na realizacje zadan publicznych przez organizacje pozarzadowe w 2019 roku.
organizacje pozarzadowe moga zglasza
przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz
podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoci
pozytku publicznego i o
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wolontariacie, do prac komisji konkursowych opiniujacych oferty zgloszone
konkursach ofert w celu otrzymania dotacji z budzetu Gminy Glowno w 2019 r.

w otwartych

Zgodnie z powyzsza ustawa w sklad komisji konkursowej wchodza osoby wskazane przez
organizacje pozarzadowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 z wylqczeniem os6b
wskazanych przez organizacje pozarzadowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorace
udzial w konkursie. Kandydaci zgloszeni do udzialu w pracach komisji konkursowej musza
spelnia lacznie nastepujace kryteria:
I) sa obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaja z pelni praw publicznych;
2) nie zostali wskazani przez organizacje pozarzadowe lub podmioty biolace udzial w konkursie;
3) nie podlegaja wylaczeniu okrelonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z zm.);
4) wyrazaja zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. ! lit.
a rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiu
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 str. 1 z p6. zm), dalej: RODO.
Za udzial w posiedzeniach
podr6zy.

komisji nie przysluguje wynagrodzenie,

ani zwrot koszt6w

Kandydat6w mozna zglasza w formic pisemnej, na formularzu stanowicym zalcznik do
niniejszego ogloszenia w terminie do dnia 01 marca 20!9r, w sekretariacie Urzedu Gminy
Glowno, ul. Kilinskiego 2 pok. nr 8 od poniedzialku do piatku w godzinach pracy urzedu, tj.
7:30 - 15:30. 0 wyborze decyduje kolejnos zgloszen.
WYKAZ ZADAN PUBLICZNYCH I WYSOKOSC PRZYZNANYCH SRODKOW W 2018
ROKU
przyznana
kwota
dotacji (zl)

Lp.

nazwa oferenta

!

Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie

upowszechnianie kultury, ochrona
d6br kultury, kultywowanie
tradycJ~inarodowych i lokalnych

!.000

1.000

2

Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie

pomoc spoleczna

!.000

1.000

3
4

5

6

rodzaj zadania

kwota
przeznaczona na
zadanie (zl)

Ludowy Klub
Sportowy ,,Sok6I"
Pop6w
Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie
Stowarzyszenie
Senior w GIowni
Stol\'arzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Wsi Piaski
Rudnickie
w Gminie Glowno

Id: 7C5694C4-ROBB-4D65-9A8E-D7A62FA90EAD.

16.000
kultura fizyczna i sport

17.000

500
500

edukacja i wychowanie

Przyjty

!.000

600
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7

Stowarzyszenie
Przyjaci6l Gminy
Glowno ,,Szansa"

400

8

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Wsi Piaski
Rudnickie
w Gminie Glowno

650

9

Stowarzyszenie
Przyjaci61 Gminy
Glowno ,,Szansa"

10

Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie

wypoczynek letni dla dzieci
i mlodziezy z terenu Gminy
Glowno

2.000
650

700

Razem

22.000

22.000

POSTANOWIENIA KONCOWE
30. Udzielenie dofmansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy.
31. W6jt Gminy Glowno zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanym
podmiotom rodk6w finansowych.
32. Zastrzega sic mozliwo
odwolania konkursu bez podania przyczyny, przesuniccia terminu
skladania ofert oraz zmiany terminu rozpoczecia i zakonczenia postcpowania konkursowego.
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Zalcznik Nr 2 do zardzenia

Nr 15/2019

W6jta Gminy 010o
z dnia 4 lutego 2019 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DO UDZIALU W PRACACH
KOSJI
KOSOWYCH
OPINIUJACYCH OFETRY ZGLOSZONE W OTWARTYCH
KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAN PUDLICZNYCH
W ROKU 2019
DANE DOTYCZACE KANDYDATA NA CZLONKA KOMIS
Imie i nazwisko kandydata na czlonka komisji

Nazwa organizacji pozarzadowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoci
pozytku publicznego i
o
wolontariacie,

Telefon kon

o:

Adres e-mail:

Potwierdzam prawdziwo

podanych

j danych wlasnolecznym podpisem

Owiadczam, ze Hie podlegam wyIaczeniu z prac komisji konkursowej w zakresie/zakresach, w kt6rych
deklaruje udzial.

Podpis kandydata na czlonka komisji:
Da i mie.jscowo
Zgodnie z art. 6 ust. I lit. a RODD wyrazam zgodc na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszej karcie zgloszenia dla potrzeb niezbednych do powolania i funkcjonowania Komisji Konkursowej'

Podpiskandydatana czlonka komisji:
Da

i mieiscowo

Id: 7C5694C4-B0BB-4D65-9A8E-D7A62FA9OEAD.
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Wiem, ze administratoremmoich danych osobowych jest W6jt Gminy G1ownoz siedzib w G4ownie,
ul. Kilinskiego2, 95-'01501owno,jak r6wniez o przyslugujcym mi prawie dospu do trei swoich danych,
ich poprawiania oraz, `zew kazdej chwili przysluguje mi prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie,a
cofniie zgody nie bedzie wplywa na zgodno z prawem przetwarzania,kt6rego dokonano na podstawie
mojej zgody przedjej wycofaniem.
Podpis kandydatana czlonkakomisji:
Data i miejscowo

DANE ORGANIZACJI LUB PODOTOW
NIONYCH W ART. 3 UST 3 USTAWY
O DZIALALNO$CIPOZYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE WSKAZUJACEJ
OSOBE DO UDZIALU W PRACACH KOSJI
KONKURSOWYCH OPINIUJACYCH
OPETRY ZGLOSZONE W OTWARTYCH KOACH
OEERT
NA REALIZACJE ZADAN PUBLICZNYCH W ROKU 2019

Nazwa i siedziba organizacji pozarzadowej
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

lub

Podpis i pieczecie osoby/os6b upowaznionych
do
reprezentowania
organizacji/podmiotu,
z ramienia
rych wystepuje kandydata

Data i miejscowo
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