
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023 
WÓJTA GMINY GOLESZÓW 

z dnia 2 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej 

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert  na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na 
rok 2023 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -  prowadzenie na terenie Gminy 

Goleszów placówki wsparcia dziennego 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późń. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do 
komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Gminy Goleszów na rok 2023 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 
prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego. 

§ 2. Ogłoszenie stanowiące załącznik do zarządzenia, podlega publikacji na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Goleszów i na stronie internetowej www.goleszow.pl. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sylwia Cieślar 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2023 
WÓJTA GMINY GOLESZÓW 

z dnia 2 stycznia 2023 r. 

Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej 

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert  na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na 
rok 2023 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie Gminy 

Goleszów placówki wsparcia dziennego 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.) Wójt Gminy Goleszów zaprasza 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, działające na 
terenie Gminy Goleszów lub na rzecz jej mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członków komisji 
konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Goleszów na rok 2023 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie 
Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego, ogłoszonego zarządzeniem nr 0050.5.2023 Wójta Gminy 
Goleszów z dnia 2 stycznia 2023 r. 

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić wyłącznie jednego kandydata na 
członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i podmiotów, które złożyły lub zamierzają złożyć wniosek w ramach przedmiotowego 
konkursu. 

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki: 

1) uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji 
konkursowej; 

2) znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych; 

4) przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. 

3. Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu stanowiącym 
załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. 

4. Zgłoszenia zgodne ze wzorem, opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę 
upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, w zamkniętej kopercie opisanej 
„Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację 
zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej 
– prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego” należy składać: 

1) bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów, 

ul. 1 Maja 5; 

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Urząd Gminy Goleszów, ul. 
1 Maja 5, 43-440 Goleszów. 

Zgodnie z art.15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do członków komisji 
konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm. ) dotyczące 
wyłączenia pracownika. 
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Załącznik do załącznika do Zarządzenia Nr 0050.6.2023 
Wójta Gminy Goleszów 
z dnia 2 stycznia 2023 r. 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Nazwa organizacji………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr KRS lib innej ewidencji: ……………………………………………………………………………………………….. 

Rekomenduję Pana/Panią 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie 

Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego. 

Uzasadnienie rekomendacji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczamy, że podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie Gminy Goleszów lub na rzecz jej 

mieszkańców. 

 

 

……………………………………………………..                                             …………………………………………. 

               pieczęć organizacji       miejscowość, data 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

Oświadczenie kandydata 

Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej – prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego. 

Adres do korespondencji*:………………………………………………………………………………………………… 

Tel.* …………………………………………………    e-mail* ………………………………………………………….. 

*dane nieobowiązkowe ale zalecane w celu ułatwienia kontaktu               
……………………………………………… 

                                                                                                                                            Podpis kandydata 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Goleszów, z siedzibą przy ul. 1 Maja 5, 43-

440 Goleszów. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@goleszow.pl 

3. Cel przetwarzania | podstawa prawna: 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa 

odbywa się w celu przeprowadzenia naboru na członka komisji konkursowej opiniującej 

oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

– prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-

nego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 W przypadku dobrowolnie podanych danych kontaktowych, które służą usprawnieniu 

kontaktu, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Pani/Pana 

zgody na przetwarzanie danych. W związku z wyrażoną zgodą przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem prze-

twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres 5 lat (po upływie określonego 

dla tej dokumentacji okresu przechowywania podlega ekspertyzie przez Archiwum ze względu 

na jej charakter, treść i znaczenie). 

5. Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upraw-

nione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w 

świadczeniu naszych usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów 

teleinformatycznych. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobo-

wych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl) 

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne, aby uczestniczyć 

w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powie-

rzenie realizacji zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania ro-

dziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia 

dziennego. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. 
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