ZARZĄDZENIE NR 269/2021
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2022 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz.1038, 1243, 1535) oraz Uchwały nr LIII/353/2021 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 październik 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022” Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5146) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku, o których mowa w zarządzeniu Nr 267/2021 Prezydenta Miasta
Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w roku 2022 w obszarze

kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego,

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania

i ochrony

praw

dziecka,

przeciwdziałania

uzależnieniom

i patologiom

społecznym.

2. Treść ogłoszenia o naborze kandydatów stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o naborze publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Sieradza odpowiedzialnemu za realizację zadania.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 269/2021
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 24 listopada 2021 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w zarządzeniu Nr 267/2021 Prezydenta
Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
§ 1. 1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.), art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą ” oraz Uchwały nr LIII/353/2021 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 26.10.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022” Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór na kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku, o których mowa w zarządzeniu
Nr 267/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
2. Treść ogłoszenia o naborze kandydatów stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. 1. Z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3
ust. 3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2022 roku zostanie utworzona
baza kandydatów na członków komisji konkursowych.
2. Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Prezydent Miasta Sieradza powoła do Komisji
konkursowej na określone zadanie jedną osobę, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w danym zadaniu w ramach otwartego konkursu ofert.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej
członkomnie przysługuje zwrot kosztów podróży.
1§ 3. Kandydat

na

członka

komisji

konkursowej

musi

spełniać

łącznie

następujące

kryteria:

1) reprezentować organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych;
3) nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym zadaniu w ramach otwartego
konkursu ofert;
4) nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
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faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
5) akceptować warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego
konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Sieradza celem podjęcia decyzji.
§ 5. 1. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2022 upływa z dniem
10 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza a nie data stempla pocztowego).
2. Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy
składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza.
3. Formularz, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
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Załącznik do Załącznika
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA W SIERADZU
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka
komisji:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Kandydat reprezentuje organizację
pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:
Funkcja:
Zakres działalności statutowej:

Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych w roku 2022 w celu opiniowania ofert złożonych
do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach: (właściwe
zaznaczyć )

□ kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego
□ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
□ działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka
□ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania, o których mowa w § 2 niniejszego Załącznika.
Czytelny podpis
kandydata na członka komisji:
Miejscowość i data

Zgłaszam ww. kandydata do Bazy kandydatów na członków komisji konkursowych jako reprezentanta
naszej organizacji/podmiotu:

Pieczęć organizacji/podmiotu
i podpisy Zarządu/osób upoważnionych
do reprezentacji organizacji/podmiotu
zgłaszającego kandydata
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyrażam dobrowolnie zgodę, na przetwarzanie moich danych
osobowych przez gminę Miasto Sieradz, w celu uczestniczenia w pracach komisji konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

..……….………..………………..……….

data i podpis osoby, której dane dotyczą

W związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych jest gmina Miasto Sieradz, pl. Wojewódzki 1,
98-200 Sieradz, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sieradza. Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych: iod@umsieradz.pl
- Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) – zgoda osoby, której dane
dotyczą.
Celem przetwarzania danych objętych zgodą jest udział w pracach komisji konkursowej w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku oraz umieszczenie
informacji o jego organizacji.
- Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje: dane personalne, numer telefonu,
adres milowy, nazwę organizacji pozarządowej, którą dana osoba reprezentuje, pełniona funkcję
w danej organizacji.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia wyników
konkursu.
- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby działające z polecenia
administratora.
- Zgoda na przetwarzanie może być w dowolnym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
- Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
- W określonych przepisami sytuacjach można żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
a także wnieś sprzeciw wobec przetwarzania danych.
- W sytuacji naruszenia przepisów, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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