
ZARZĄDZENIE NR 1490/22 
PREZYDENTA MIASTA KROSNA 

z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 
), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 
528 ) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 13, art. 15 ust. 2a i 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. ) w związku z zarządzeniem Nr 
1488/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna 
w 2022 roku zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) zwane dalej organizacjami, do zaopiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku. 

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób 
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ), biorące udział w konkursie. 

3. W skład komisji konkursowej wejdą osoby, które zostaną wybrane przez Prezydenta Miasta Krosna na 
podstawie deklaracji zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie. 

§ 2. 1. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołączony został wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący 
załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Krosna 
 
 

Piotr Przytocki 
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Załącznik  
do Zarządzenia nr 1490/22 

z dnia 16 marca 2022 r.  
 

 
 
 
 
 

Ogłoszenie 
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku 

 

1. Prezydent Miasta Krosna zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanych dalej organizacjami do 
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta 
Krosna w 2022 roku.  

2. W skład komisji konkursowej nie wejdą osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                   
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), biorące udział w konkursie.  

3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać 
na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie                
w Krośnie przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno w zamkniętej kopercie, 
opatrzonej napisem „Formularz zgłoszenia - nabór kandydatów na 
członków komisji konkursowej” osobiście lub drogą pocztową w terminie 
do dnia 21 marca 2022 r.   

4. Każdy kandydat na członka komisji konkursowej otrzyma wzór informacji o 
ochronie danych osobowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
Ogłoszenia. 

5. Ostatecznego wyboru składu komisji konkursowej dokona Prezydent Miasta 
Krosna w oparciu o przedstawione kwalifikacje i umiejętności zgłoszonych 
kandydatów przydatne podczas prac w charakterze członka komisji 
konkursowej. 
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Załącznik nr 1                           
do ogłoszenia o naborze kandydatów 

na  członków komisji konkursowej 

 

 

FORMULARZ zgłoszeniowy kandydata na członka do komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców 
Miasta Krosna w 2022 roku 

1. Dane kandydata 

1)  Imię i nazwisko…………………………….  

2) Numer telefonu …………………………… 

3) Adres email………………………………...  

2. Opis doświadczenia kandydata uzasadniające wskazanie na członka ww. 
komisji konkursowej (dot. dotychczasowej współpracy z administracją 
samorządową w przygotowaniu wniosków o dotacje, informacje                              
o doświadczeniu w realizacji zleconych zadań publicznych): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na 
przetwarzanie danych osobowych: 
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1) oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka ww. komisji 
konkursowej; 

 

2) oświadczam, że  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na  przetwarzanie moich 
danych w związku ze zgłoszeniem mnie jako kandydata na członka ww. komisji 
konkursowej zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 z późn. zm.) - w zakresie wynikającym z przepisów prawa związanych 
z procedurą powołania składu i pracy ww. komisji2; 

 

3) oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym                            
z przysługującym prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne; 

 

4) oświadczam, że nie zostałem wskazany ani nie wchodzę w skład organizacji 
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),  które będą składać oferty w otwartym konkursie;  

 

5) oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodnie ze stanem faktycznym                                 
i prawnym. 

 

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

(imię i nazwisko kandydata)                       (data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

                                              
1
 Niepotrzebne skreślić. 

2
 Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jego brak skutkuje jednak brakiem możliwości powołania do składu 

komisji. 
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4. Rekomendacja/pełnomocnictwo dla kandydata do reprezentowania 
organizacji  pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),  w procedurach konkursowych: 

 

Ja, my, ……………………….……… oświadczam (-y), że:  

1. Na podstawie charakterystyki w ust. 2 z ramienia 

……………………………………………………………………………………. 

(nazwa/siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy ) 

zgłaszam (-y) kandydaturę Pana/Pani 

…………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko) 

Na członka komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz 
mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Miasto Krosno w 
trybie art. 14 RODO została przekazana kandydatowi1. 

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

(pieczątka imienna)                   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej 
lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy ) 

 

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

(pieczątka imienna)            (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej lub 
podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy  
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Załączniki: 

1. Wypis z rejestru lub ewidencji organizacji zgłaszającej2. 
2. Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka do komisji 

konkursowej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów 
na członków komisji konkursowej. 

3. Wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w trybie 
art. 14 RODO stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze 
kandydatów na członków komisji konkursowej. 

 

*2. Nie dotyczy organizacji wpisanych do ogólnodostępnego rejestru w KRS. 
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Załącznik nr 2                                                 
do ogłoszenia o naborze kandydatów na 

członków komisji konkursowej 

Klauzula informacyjna - obowiązki wynikające z RODO 

Gmina Miasto Krosno oświadcza, że wszystkie podane we wniosku dane 
osobowe zostały zebrane w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, 
w tym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności 
zebrane zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały zebrane w sposób 
zgodny z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dn. 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 (zwanym dalej RODO). 

Zgodnie z art. 14 RODO, w stosunku do osób, których dane są zawarte 
w formularzu zgłoszeniowym na członka komisji konkursowej, to znaczy osób, 
które zostały w formularzu zgłoszone przez organizację pozarządową, zgodnie 
z zakresem rzeczowym przeprowadzanego naboru, informuje się, że: 

I.  ADMINISTRATOR DANYCH 

W zakresie rejestracji wpływającej korespondencji w związku ze zgłoszeniem 
kandydatów na członków komisji konkursowej Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający 
swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 
13 432 04 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl). 

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@moprkrosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem 
Inspektor Ochrony Danych. 

W zakresie wyboru składu komisji konkursowej po merytorycznej ocenie 
przedstawionych kwalifikacji i umiejętności zgłoszonych kandydatów na członków 
komisji konkursowej Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Krosna mający swoją  siedzibę w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 
Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą 
elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora.  

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem 
Inspektor Ochrony Danych. 

II.  PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

Przeprowadzeniu naboru na członków komisji konkursowej, a w przypadku 
wybrania Pani/Pana na członka komisji - w celu realizacji zadań komisji ds. 
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 651B628C-26EE-4DC1-9318-7689A96B092C. Podpisany Strona 6



realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców 
Miasta Krosna w 2022 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i  lit. e RODO w związku    
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).  

Dane będą przetwarzane również na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, 
w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie w formularzach 
rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji. 

 

III.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom 
usług i innym podmiotom przetwarzającym dane w celach określonych przez 
Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na 
podstawie umowy z Administratorem w tym umowy powierzenia. 

 

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 
ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych jest dobrowolne lecz zarazem konieczne. Niepodanie lub 
podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości 
realizacji celu wskazanego w pkt II. 

 

V.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 
trwania działalności komisji, a następnie przez okres wynikający z 
odpowiednich regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w 
oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt.   

 

VI.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do 
uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz 
informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
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2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez 
Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w 
sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej 
Administratorowi zgody, 

4) przenoszenia danych, 
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w 
celu marketingu bezpośredniego, 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej 
Administratorowi zgody. 

W przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu 
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. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować 
poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt                            
z Administratorem (Danych) wskazany w ust. I. 

VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO. 

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM 
PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania. 

VIII PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
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