
BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czerwtonka-LeszczynY

Zarzqdzenie Nr 97/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarzqdowych
do prac w komisiach konkursowych dzialajqcych w celu zaopiniowania ofert na
realizacjg zadaf publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 't990 r. o samorzqdzie gminnym
(tekstjednolityDz.U.z2018r.,poz.994 zp62n.zm.)o@zarl. 15ust.2a)iust.2d)
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 450 z p62n. zm.),

1.

zarzqdzam, co nastepuie :

s1

Tworzy sig listg przedstawicieli organizacji pozarzqdowych do prac
w komisjach konkursowych dzialajqcych w celu zaopiniowania ofert na
realizacjg zadai publicznych zlo2onych w trybie i na zasadach okre6lonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.),
z zakresu po2ytku publicznego, zwanq dalej ,,listq".
Z os6b znajdujqcych siq na liScie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powoluje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych
okre6lonych w ust. 1.
Przedstawiciele organizacji pozarzqdowych biorqcych udzial w konkursie
podlegajq wylqczeniu z prac Komisji Konkursowej.

s2

Organizacje pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.), kt6re prowadzq dzialalno6c
po2ytku publicznego na rzecz mieszkahc6w Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, mogq zwr6cic sig do Burmistrza Gminy i Miasta z wnioskiem
o wpisanie swojego przedstawiciela na listq w terminie do 20 marca 2019
roku.
Formularz wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik Nr 1 do
niniejszego zazqdzenia oraz jest dostqpny

. na stronie internetowej pod adresem: www.czerwionka-
leszczyny.pliogloszenia

. w Biuletynie lnformacji Publicznej pod adresem: www.bip.czerwionka-
leszczyny. pl/informacje_urzedu lzarzadzenia_burmistrza. html

. w Wydziale Spraw Spolecznych (ul. 3 Maja 19, 44-238 Czerwionka-
Leszczyny, tel. 32 4312251).

1.

2.

3.

2.



Lista przedstawicieli organizacji
w pracach Komisji Konkursowych,
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

pozarzqdowych zakwalifikowanych do udzialu
bqdzie dostqpna na stronie internetowej Gminy

s4

Do czlonk6w komisji konkursowych biorqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siq
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z p6zn. zm.) dotyczqce wylqczenia
pracownika.

s5

Traci moc Zarzqdzenie Nr 531/16 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie
utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarzqdowych do prac w komisjach
konkursowych dzialajqcych w celu zaopiniowania ofert na realizaqq zadafi
publicznych.

s6

Wykonan ie zazqdzenia powierzam N acze I n ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s7

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zahcznik Nr 1

do Zatzqdzenia Burmistrza Nr 97/,19
z dnia 1 marca 2019 roku

Wnioskodawcy: Data:

Burmistz Gminy i Miasta
Czenrvion ka-Leszczyny.

WNIOSEK

Na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
Nr 97/19 z dnia 1 marca 2019r., wnioskujemy o wpisanie:

Pani/Pana.
1a1.........., zam. w

na Listg Przedstawicieli Organizacji Pozarzqdovtych biorqcych udzial w pracach
komisji konkursowych d/s. zaopiniowania zlozonych ofert na podstawie Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.),

1. Opis zakresu oraz rodzaj dzialalnoSci wskazanej osoby, wtaz
z uzasadnieniem jego udzialu w skladzie komisji konkursowej.

2. lnformacja prezentujqca kandydata, okre5lajqca jego kwalifikacje przydatne do
wykonywania zadafi czlonka kom isji konkursowej :

Zalqc,zniki:

1 . OSwiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na udzial w pracach komisji konkursowych.
2. Wypis z Krajowego Rejestru Sqdowego lub wyciqg z innej wlasciwej ewidencji oraz inny

dokument potwierdzajEcy rodzaj i zakres prowadzonej przez organizacjg dzialalnosci.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

, tel

Podpisy wnioskodawc6w:



'podanie nr telefonu i/lub/ adresu e-mail jest dobrowolne i nie wplwa na rozpatrzenie wniosku

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraiam zgodQ na pzetwarzanie moich da-
nych osobowych dla potrzeb niezbQdnych do realizacii wniosku

;";ilviil;;,;;;;;
ldotyczy wylqcznie os6b fizycznych]

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporzedzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Oz. Utz. UE L 119 z 04.05.2016) informujg, i2:

Administratorem PanilPana danych osobowych jest Na.,wyzsze Kierownictwo Uzedu Gminy i

Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibE w CzeMionce-Leszczynach pzy ul. Parkowej 9,
Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl,
PanilPana dane osobowe peetiratzane beda w celu realizacji ustawowych zadan uzqdu - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c og6lnego rozpozEdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 t. otaz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogolnego rozponqdzenia o ochronie da-
nych osobowych z dr.ia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875),
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylEcznie podmioty uprawnione do uzyska-
nia danych osobowych na podstawie przepis6w prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bQdq przez okres 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo zEdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest UrzEd Ochrony Da-
nych Osobowych z siedzibq pzy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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