
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 
WÓJTA GMINY GODÓW 

z dnia 17 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji 

konkursowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

zarządzam: 

§ 1. 1. Ogłosić nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022. 

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowaniu na stronie internetowej 
www.godow.pl    

§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli do składu komisji konkursowej może dokonać organizacja 
pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

2. Wyłączeniu podlegają kandydaci wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w otwartym konkursie ofert. 

§ 3. Termin naboru kandydatów na przedstawicieli wyznacza się od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 24 maja 
2022 r. 

§ 4. Spośród zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej zostanie powołanych 2 przedstawicieli. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   
 Wójt Gminy Godów 

 
mgr inż. Mariusz Adamczyk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.97.2022 

Wójta Gminy Godów 

z dnia 17 maja 2022 r. 

OGŁOSZENIE 
o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej. 

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), 

Wójt Gminy Godów  
ogłasza: 

nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022. 

1. Kandydaci powinni spełniać łącznie poniższe kryteria: 

1) być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych; 

2) nie być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie; 

3) nie podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.); 

4) posiadać doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji 
konkursowej; 

5) wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

2. Kandydatów zgłasza się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

3. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów www.godow.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53 pok. nr 7. 

4. Termin naboru kandydatów na przedstawicieli wyznaczony został od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 
24 maja 2022 r.  

5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata. 

6. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację. 

7. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów lub pocztą 
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy Godów 44-340 Godów, 
ul. 1 Maja 53. 

8. Nie będą brane pod uwagę formularze: 

a) niekompletne, 

b) złożone w innej formie, niż określona w pkt 2 ogłoszenia, 

c) złożone po terminie określonym w pkt 4 ogłoszenia. 

9. Złożone w wyznaczonym terminie formularze podlegać będą formalnej i merytorycznej weryfikacji przez 
pracowników Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów. 
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10. Z naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej 
sporządza się protokół. 

11. Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy Godów spośród kandydatów dokona 
wyboru 2 przedstawicieli, którzy zostaną powołani do składu komisji konkursowej. 
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Załącznik do ogłoszenia 

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

(nazwa organizacji zgłaszającej kandydata) 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 
na przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej. 

1. Imię i nazwisko kandydata: 

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

2. Dane kontaktowe kandydata (adres, nr telefonu, e-mail): 

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

3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji zgłaszającej kandydata oraz dane osoby do kontaktu: 

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

4. Jeśli kandydat jest członkiem organizacji pozarządowej / pozarządowych, proszę podać nazwę / nazwy 
organizacji i ewentualnie pełnioną funkcję / funkcje: 

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

5. Krótka charakterystyka kandydata obrazująca jego doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, 
objętego przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie: 

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

  

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

(pieczęć organizacji)      

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

         czytelne podpisy oraz pełnione funkcje 
         osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 
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Oświadczenia kandydata 

…………………………………………….   …………………………………… 

(imię i nazwisko)       (miejscowość, data) 

……………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

Oświadczam, że: 

1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w otwartym konkursie 
ofert. 

3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

4. Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji 
konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej opiniującej 
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022, zgodnie z zapisami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

6. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów 
w roku 2022. 

      

…………………………………… 

      (czytelny podpis) 
 

Klauzula ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Godów informuje że: 

1. Administratorem zawartych w niniejszym wniosku Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Godów. 
Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel.: 32 476 50 65. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 
adresu email: iod@godow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu od momentu pozyskania będą przechowywane 
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 
organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację 
i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
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6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym 
mowa w ust. 3. Niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu (oraz nie dołączenie wymaganych 
załączników), może spowodować pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art.3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Zarządzeniem nr 0050.87.2022 z dnia 09 maja 2022 r. Wójt Gminy 
Godów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej w Gminie Godów w roku 2022. 

Podjęcie stosownego zarządzenia jest uzasadnione. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za 

przygotowanie aktu  
 
 
 
 

data i podpis  
Akceptacja Kierownika  

 
 
 
 

data i podpis 

Radca Prawny  
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis  

Skarbnik Gminy  
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis  

Zastępca Wójta  
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis  

Sekretarz Gminy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
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