
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021 
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 14 maja 2021 r. 

w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej 

Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z. późn. zm.) i w wykonaniu uchwały nr XXIII.189.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” zmienionej uchwałą nr XXIV.207.2020 
Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.189.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" oraz zmienionej uchwałą nr XXV.217.2020 
Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.189.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok", Burmistrz Miasta Człuchów ogłasza nabór 
do komisji konkursowych. 

I.    W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą wchodzić 
osoby reprezentujące/lub wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mające siedzibę na terenie Człuchowa lub działające na rzecz jego mieszkańców, 
które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1. są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych; 

2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert; 

3. nie pozostają wobec wnioskodawców (oferentów) biorących udział w konkursie w stosunku prawnym 
lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności; 

4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności za udział 
w posiedzeniach komisji, przy jednoczesnym braku zwrotu kosztów podróży. 

II.   Zadania komisji konkursowych: 

1. ocena merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne, z uwzględnieniem kryteriów 
opracowanych dla zadania podlegającego konkursowi; w tym  wypełnienie karty oceny merytorycznej poprzez 
platformę internetową WITKAC.PL wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 
członków komisji, proponowaną wysokość dotacji. 

2. sporządzenie listy rankingowej ofert; 

3. sporządzenie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty bądź jedną ofertę 
i przedstawienie jej Burmistrzowi Miasta. 

III.   Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej mija dnia 28 maja 2021 r., o godzinie 
14:00 (decyduje data wpływu). 

IV. Imienne zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 
podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej, należy 
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Człuchowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie 
do komisji konkursowych – NGO”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Urzędu.Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Miasta. O wynikach naboru kandydaci zostaną 
niezwłocznie powiadomieni. 
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V.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Organizacyjnym i Promocji Miasta, Justyna 
Gołębiewska, pok. 6, tel. 59 83 42 291 wew. 318  

 

   

Burmistrz Człuchowa 
 
 

Ryszard Szybajło 
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Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej do udziału w komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r.
z zakresu rewitalizacji

1. Dane osobowe

Imię i nazwisko

Tel. kontaktowy

Doświadczenie
w zakresie
działalności
organizacji
pozarządowych
(proszę krótko
opisać)

2. Oświadczam, że:

· Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.

· Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;

· Zostałam*/Zostałem* (*niepotrzebne skreślić) poinformowana*/poinformowany*
(*niepotrzebne skreślić), że:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Człuchów Al. Wojska

Polskiego 1, 77-300 Człuchów tel.: 59 83 42 291 w 305, sekretariat@człuchow.eu

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: iod@człuchow.eu lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia komisji konkursowej,
oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów i przedstawinia
wyników oceny Burmistrzowi.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.65.2021

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 14 maja 2021 r.
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4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych t.j przez okres 5 lat.

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku
gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja
prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje,
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonujących usługi
serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz
doradztwa prawnego,, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

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

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej

.................................
(czytelny podpis i pieczęć organizacji zgłaszającej)

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło
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